
 

 
DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 22 DE JULHO 2014 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas e vinte e seis minutos, 

teve início a Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, no 

Plenário da sede da ANAC em Brasília.  A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos 

Guaranys, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a 

presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira 

Pellegrino e do Procurador-Geral Substituto, Gustavo Carneiro de Albuquerque.  Verificado o quórum para 

instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à aprovação das atas das 

Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas nos dias nove e quinze de julho de dois mil e quatorze, as quais 

foram aprovadas por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria 

do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 00058.049044/2014-86; Interessado: HP Aeroagrícola Ltda. - EPP; 

Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em 

condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 2) Processo nº 

00058.029978/2014-00; Interessado: RR Aviação Agrícola Ltda. - ME; Assunto: autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os 

pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 3) Processo nº 00058.096832/2013-81; Interessado: Serviços 

Aéreos Industriais Especializados - SAI Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo público especializado nas atividades aerofotografia e aeroinspeção; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de 

vista jurídico, econômico e operacional; 4) Processo nº 00058.044849/2014-33; Interessado: Táxi Aéreo 

Piracicaba Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não 

regular na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa 

demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico e 

operacional; 5) Processo nº 00058.038977/2014-48; Interessado: Aviação Agrícola Santa Terezinha Ltda. - ME; 

Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na 

atividade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar 

em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 6) 

Processo nº 00058.075488/2012-13; Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 110 

(RBAC nº 110), intitulado “Programa Nacional de Instrução em Segurança da Aviação Civil contra Atos de 

Interferência Ilícita - PNIAVSEC”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta a audiência 

pública, pelo prazo de quarenta e cinco dias, para recebimento de contribuições por escrito, incluindo a 

realização de sessão presencial;  Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 7) Processo nº 

00065.080978/2014-04; Interessado: Eduardo da Silva Franco; Assunto: pedido de isenção de cumprimento do 



requisito 61.141(a)(1)(i)(A) do RBAC nº 61; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a 

manifestação favorável da área técnica quanto à viabilidade do pedido, nos termos da Nota Técnica nº 

44/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 7 de julho de 2014; 8) Processo nº 00065.064171/2014-16; Interessado: Jonatas 

Garcia de Souza; Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito 61.141(a)(1)(i)(A) do RBAC nº 61; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a manifestação favorável da área técnica quanto à 

viabilidade do pedido, nos termos da Nota Técnica nº 44/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 7 de julho de 2014; 9) 

Processo nº 00058.030844/2014-23; Assunto: Revogação da Instrução de Aviação Civil - IAC 1204-1084; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico que 

rege a aviação civil; 10) Processo nº 60800.188236/2011-36; Assunto: edição de resolução que regulamenta o 

procedimento de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos coordenados (slots) e dispõe sobre 

os aeroportos de interesse, objeto da Audiência Pública nº 2/2013, encerrada em 2 de março de 2013; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, consideradas as contribuições recebidas por ocasião da Audiência Pública e tendo 

em vista a manifestação favorável da Procuradoria. Na oportunidade, a Diretoria determinou à Superintendência 

de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE que: I - publique, no prazo de 90 (noventa) 

dias, Portaria contendo o detalhamento necessário dos procedimentos contidos na Resolução, com a participação 

do Comando da Aeronáutica, das empresas aéreas e demais representantes do setor; II - elabore e publique, no 

prazo de 90 (noventa) dias, modelo para a aferição dos índices de regularidade e pontualidade na utilização dos 

slots alocados às empresas aéreas, com a participação do Comando da Aeronáutica, das empresas aéreas e 

demais representantes do setor; III - revise as Instruções de Aviação Civil 1502-99 e 1504-00, antes do início da 

temporada de inverno de 2014; e IV - estruture em conjunto com Comando da Aeronáutica, o plano de ação 

para que a alocação de slots e a coordenação em aeroportos coordenados da aviação geral seja realizada pela 

ANAC, nos termos da Resolução.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

vinte horas e dezenove minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, 

por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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