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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2008 
 

Aos cinco dias de maio do ano de dois mil e oito, às dezessete horas e nove minutos, teve início a 

Reunião Ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, no 

Plenário da sede da ANAC em Brasília. A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange 

Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e 

contou com a presença dos Diretores Allemander Jesus Pereira Filho, Alexandre Gomes de 

Barros, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta, e da Procuradora-Geral, 

Dalide Barbosa Alves Correa. Inicialmente foram aprovadas as atas das Reuniões de Diretoria 

realizadas nos dias quatorze e vinte e oito de abril de dois mil e oito. Em seguida, a Diretoria 

aprovou os seguintes processos de relatoria da Diretora-Presidente: n° 60820.000287/2008-10, que 

trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços automotivos para a 

manutenção corretiva de dois veículos pertencentes à frota da Segunda Gerência Regional – GER 2; 

60820.003197/2007-91, sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

reforma das instalações de média e baixa tensões da Subestação Elétrica da Segunda Gerência 

Regional – GER 2; 60800.021666/2008-73, referente à aquisição de 10 pacotes de pastas 

intercaladoras e 10 caixas de fixadoras de papel; 60800.059403/2007-56, relativo à contratação de 

empresa especializada no fornecimento de toner para impressoras; 60800.050168/2007-57, que trata 

da contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos auto-entintados e refis; e 

60800.014132/2008-91, para contratação de licença de uso do software APOSENT. Ainda sob a 

relatoria da Diretora-Presidente, o processo n° 60800.013683/2008-37, sobre a aquisição de seis 

pontos de TV por assinatura, foi retirado da pauta. Foram aprovados, também, os seguintes 

processos de relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: n° 60800.026138/2008-19, referente 

à revisão do Plano Aeroviário do Estado de São Paulo (PAESP); 60800.026011/2008-91, sobre a 

aprovação da Primeira Etapa do Plano de Investimentos do PROFAA 2008; 60800.026137/2006-

66, relativo à Minuta de Convênio do Programa de Auxílio a Aeroportos – PROFAA; e 

60800.024396/2008-52, que trata do Convênio com os Governos Estaduais e/ou Municipais, 

relativo à administração, manutenção, operação e exploração de aeródromos públicos, com a 

ressalva de que haja alterações no seu texto. Logo após, foi aprovado o processo n° 07-

01/02287/93, referente ao pedido de nova autorização operacional da empresa Aeromil Táxi Aéreo 

Ltda, de relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys. A seguir, o Diretor Alexandre Gomes 

de Barros incluiu, extra-pauta, os pedidos de autorização de funcionamento e de caducidade de 

 



Empresas de Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo – ESATAs, que foram, preliminarmente, 

analisados e deferidos pela Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária – SIE e 

encaminhados à Diretoria, para a devida aprovação. Assim, foram aprovados os processos: n° 

60800.046651/2007-37, relativo à autorização de funcionamento da empresa ATM – Serviços 

Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda., e 07-01/93243/2000, relativo à caducidade de autorização de 

funcionamento da empresa Conceição Ferreira Colares – ME. Logo após, a Diretora-Presidente, 

Solange Paiva Vieira, inseriu, extra-pauta, o processo n° 60800.027650/2008-74, referente à 

proposta de Instrução Normativa que define as diretrizes para descentralização das decisões e fixa 

as alçadas decisórias para compra de bens e materiais e contratação de obras e serviços decorrentes 

de processo licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade de licitação no âmbito da competência da 

ANAC. Esse processo foi aprovado pela Diretoria, que fixou o limite de alçada para o 

Superintendente de Administração e Finanças, Adriano Pereira de Paula, no valor de cinqüenta mil 

reais. Finalmente, a Diretoria decidiu aprovar a indicação de nome para ocupar cargo comissionado 

na ANAC, conforme relação anexa a esta Ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 

trabalhos às dezoito horas e cinqüenta e sete minutos do dia cinco de maio do ano de dois mil e oito, 

após o que foi lavrada, por mim, Ana Carolina Pires da Motta, a presente Ata, que é por todos os 

Diretores presentes lida e assinada. 
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ANEXO I 

 
 

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 5 de maio de 2008 
 
 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM EXERCÍCIO 

CGE II WILTON VILANOVA FILHO ANAC/QUADRO EFETIVO SEP/GGSD 

 


