
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2008 
 

Aos vinte e seis dias de maio do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e quarenta minutos, 

teve início a Reunião Ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC, na Sala de Reuniões número seiscentos, no sexto andar da sede da ANAC no Rio de 

Janeiro. A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, secretariada 

pela Secretária-Geral, Lenir de Moraes, e contou com a presença dos Diretores Alexandre 

Gomes de Barros, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta, e da 

Procuradora-Geral, Dalide Barbosa Alves Correa. Inicialmente foi aprovada, por unanimidade, 

a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia dezenove de maio de dois mil e oito. Em seguida, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 1) Relatoria da Diretora-Presidente, Solange 

Paiva Vieira: 1.1) n°. 60800.045677/2007-68 – aprovada, por unanimidade, a contratação de 

empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos; e 1.2) n°. 

60800.031834/2008-39 – aprovada, por unanimidade, a delegação de competência para 

julgamento de sindicância e processo administrativo disciplinar. 2) Relatoria do Diretor 

Alexandre Gomes de Barros: 2.1) n°. 60800.021609/2008-94 – aprovada, por unanimidade, a 

estrutura do Plano Aeroviário Nacional (PAN), com alterações no que diz respeito ao horizonte 

de planejamento até 2030; e 2.2) n°. 60800.030811/2008-15 – aprovada, por unanimidade, a 

criação da Unidade Gestora do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA) – Nota 

Técnica n°. 195/SIE-GGIT/2008. 3) Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 3.1) 

n°. 07-01/04914/93, – aprovada, por unanimidade, a renovação de autorização operacional da 

empresa Aerocarta S.A. – Engenharia de Aerolevantamentos; e 3.2) n°. 60800.047035/2007-01 – 

aprovada, por unanimidade, a autorização operacional da empresa Helinews Serviços de 

Aerocinematografia e Aeroreportagem Ltda. Na seqüência, a Diretora-Presidente inseriu, extra-

pauta, o processo n°. 60800.037022/2007-16, referente ao Relatório Final da Comissão de 

Sindicância que apurou possíveis irregularidades praticadas por servidores da ANAC, que foi 

aprovado pela Diretoria parcialmente, por unanimidade, contrariando a decisão da Comissão 

quanto ao arquivamento da sindicância e determinando instauração de procedimento 

administrativo disciplinar, e o processo n°. 60850.006545/2008-14, relativo à desativação de 

Seções de Aviação Civil – SAC’s de Bacacheri/PR, Santa Maria/RS e Uruguaiana/RS, cujo 

assunto foi aprovado pela Diretoria por unanimidade. Após, o Diretor Alexandre Gomes de 

Barros inseriu, também extra-pauta, o processo n°. 60800.011731/2008-52, que concerne ao 

 



adiamento das resoluções referentes ao regime tarifário especial para os aeroportos de Guarulhos 

e Galeão até vinte e três de junho de dois mil e oito, cujo objeto foi aprovado pela Diretoria por 

unanimidade, e os pedidos de autorização de funcionamento de Empresas de Serviço Auxiliar de 

Transporte Aéreo – ESATA’s, que foram preliminarmente analisados e deferidos pela 

Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária – SIE e encaminhados à Diretoria, para a 

devida aprovação. Assim, foram aprovados, por unanimidade, os pedidos dos seguintes 

processos: a) n°. 60800.016489/2008-11 – Aliança Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 

Uberaba Ltda.; b) n°. 60800.027062/2008-31 – Aerojet Manutenção e Serviços Ltda.; c) n°. 

60800.016914/2008-64 – Clean Flying Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.; e d) n°. 

07-01/26234/04 – NC Guedes Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo – ME. Em seguida, o 

Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys incluiu, extra-pauta, o processo n°. 60800.024079/2008-

36, aprovado pela Diretoria por unanimidade, que trata de alteração da Resolução ANAC 

número vinte e quatro, de dezesseis de abril de dois mil e oito. Finalmente, a Diretoria decidiu 

aprovar, por unanimidade, a indicação dos nomes para ocupar cargos comissionados na ANAC, 

conforme relação anexa a esta Ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 

dezoito horas do dia vinte e seis de maio do ano de dois mil e oito, após o que foi lavrada, por 

mim, Lenir de Moraes, 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 26 de maio de 2008 
 
 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM EXERCÍCIO 

CGE II DAVID DA COSTA FARIA NETO SEM VÍNCULO SSO/GGVO 

CGE III RICARDO JOSÉ SOARES DOS SANTOS SEM VÍNCULO SSO/GVFA 

CGE III FERNANDO FRANKLIN CORREIA SEM VÍNCULO GGIP/GPAA 

 
 


