
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às vinte e duas horas 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 e Ricardo 

Bezerra e do Procurador-Geral,Cleso José da Fonseca Filho.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 nove de setembro de dois mil e quatorze, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na seqüência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 00066.031316/2014-

92; Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 43(RBAC nº 43); 

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

trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito; 2) Processo nº 00065.030048/2013-11; 

Assunto: edição da emenda nº 4 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 61 (RBAC nº 61); 

Decisão: aprovado, por unanimidade, consideradas as contribuições recebidas por ocasião da 

audiência pública e tendo em vista a manifestação favorável da Procuradoria; 3) Processo nº 

00058.019802/2014-31; Assunto: edição de decisão que fixa interpretação a respeito da aplicabilidade 

do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 154 (RBAC nº 154); Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo vista manifestação favorável da Procuradoria, nos termos da Nota Técnica nº 

2/2014/GTNS/GNPS/SAI/BSB, de 6 de março de 2014;Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 4) 

Processo nº 00065.088818/2014-03; Interessado: Cesar Pena Fernandes;Assunto: pedido de isenção 

parcial de cumprimento do requisito 61.3(i)(1) do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 

61(RBAC nº 61); Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a manifestação favorável da 

área técnica quanto à viabilidade do pedido, nos termos das Notas Técnica snºs 

49/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 11 de julho de 2014, e 60/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 18 de agosto 

de 2014; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 5) Processo nº 00058.045191/2014-87; Interessado: 

Mineiros Aviação 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; 6)Processo nº 00058.066269/2014-05; Interessado: 



IntensiveAir Táxi Aéreo Ltda. - ME; Assunto: renovação de 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. Nada mais havendo a tratar, o 

Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às vinte e duas horas e trinta e seisminutos, 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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