
 

 
DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 9 DE JULHO 2014 

 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas e um minuto, 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 e Ricardo Bezerra e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, e 

com a participação, via videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  

Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à 

aprovação da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia primeiro de julho de dois mil e quatorze, 

a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 00058.035133/2014-45; 

Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.; Assunto: recurso administrativo; 

Retirado de pauta pelo Relator. Na ocasião, foi formulado pedido de prorrogação do prazo de relatoria, por 

mais quinze dias, tendo sido aprovado, por unanimidade; 2) Processo nº 00058.029696/2014-02; Assunto: 

declaração de inaplicabilidade da Portaria nº 917/GM5, de 15 de dezembro de 1993; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico que rege a aviação civil; 

Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 3) Processo nº 00058.045187/2013-38; Assunto: edição de 

resolução que revoga o desconto de 50% sobre o preço unificado aplicado em operações de aeronaves de asas 

rotativas; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta a audiência pública, pelo prazo de 

trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 4) Processo nº 

00058.006932/2014-12; Interessado: Jaíba de 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; 5) Processo nº 00058.017615/2014-13; Interessado: Jataí 

Aero 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; 6) Processo nº 00058.006662/2014-31; Interessado: SAPA - Serviços Aéreos de Proteção Agrícola 

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; 7) 

Processo nº 00058.000714/2014-66; Interessado: Best Serviço Aéreo Especializado Ltda.; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aeropublicidade, 

aerorreportagem, aeroinspeção e aerofotografia; 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; 8) Processo nº 00058.029678/2014-12; Assunto: declaração de inaplicabilidade da 

Portaria nº 619/GM5, de 6 de setembro de 1989; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a 

necessidade de atualização do arcabouço jurídico que rege a aviação civil; Relatoria do Diretor Carlos Eduardo 

Pellegrino: 9) Processo nº 60800.188236/2011-91; Assunto: edição de resolução que trata de alocação de slots 

no Aeroporto de Congonhas (SBSP); Decisão: aprovada, por unanimidade, a edição de resolução com 

fundamento nas Notas Técnicas nºs 10/2014/GOPE/SRE, de 7 de julho de 2014, e 11/2014/GOPE/SRE, de 9 de 

julho de 2014, e tendo vista manifestação favorável da Procuradoria. Na oportunidade, o Diretor Ricardo 

Bezerra registrou ser a favor da submissão da minuta de resolução a audiência pública.  A seguir, foi submetido 

e admitido, extrapauta, o seguinte processo, de relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 10) Processos nºs 

00058.058647/2014-79, 00058.058643/2014-91 e 00058.058645/2014-80; Assunto: reajuste das tarifas 

aeroportuárias aplicáveis aos contratos de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, 

concedidos por meio do Leilão nº 2/2011; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista determinação 

constante dos referidos contratos de concessão que estipulam reajustes anuais das tarifas aeroportuárias por 

meio de fórmula previamente estabelecida. Em seguida, passando aos assuntos diversos, o Diretor-Presidente, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys solicitou a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de relatoria referente ao 

processo nº 00058.005359/2014-11, que trata da edição de resolução que estabelece as informações contábeis e 

societárias a serem apresentadas pelas concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária, assim 

como aspectos de sua escrituração contábil, o que foi aprovado por unanimidade.  Por fim, com base no 

comando inserto no art. 4º da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio entre os 

Diretores, para relatoria, do processo nº 00058.023198/2014-48, referentes à proposta de revogação da IAC 184-

1001 e da Resolução nº 28, de 20 de maio de 2008, e à declaração de inaplicabilidade das Portarias nºs 

208/GM5, de 16 de abril de 1956, e 501/GM5, de 17 de abril de 1984, tendo sido sorteado o Diretor Ricardo 

Bezerra.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezenove horas e trinta e 

dois 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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