
 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 2 DE JUNHO DE 2008 
 

Aos dois dias de junho do ano de dois mil e oito, às vinte horas e trinta e sete 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, Lenir de Moraes, e contou com a presença dos 

Diretores Alexandre Gomes de Barros e Marcelo Pacheco dos Guaranys, e da Procuradora-

Geral, Dalide Barbosa Alves Correa, justificada a ausência do Diretor Ronaldo Serôa da Motta. 

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

Presidente, Solange Paiva Vieira: 1.1) n°. 60800.002290/2008-06 – aprovada, por unanimidade, a 

proposta de procedimento licitatório para aquisição de material de expediente, em atendimento às 

necessidades da Agência Nacional de Aviação Civil e suas Gerências Regionais; 2) Relatoria do 

Diretor Alexandre Gomes de Barros: 2.1) retirado de pauta o processo n°. 60800.033019/2008-12, 

versando sobre concessão de Certificado Provisório de Homologação Operacional de Aeroporto; 3) 

Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 3.1) n°. 60800.011748/2007-29 – aprovada, 

por unanimidade, a autorização operacional à empresa Balsas Aviação Agrícola Ltda., para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; 3.2) n°. 07-01/11125/94 – 

aprovada, por unanimidade, a autorização operacional à empresa Global Táxi Aéreo Ltda., para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade de aeropublicidade, cumulativamente com 

a atividade que já exerce; 3.3) retirado de pauta o processo n°. 07-01/93058/98 – referente à nova 

autorização operacional à empresa Voetur Táxi Aéreo Ltda., para exploração de serviço aéreo 

público de transporte de passageiro e carga na modalidade de táxi aéreo; 3.4) n°. 07-01/3029/81 – 

aprovada, por unanimidade, a revogação de autorização operacional à empresa Goiatax Táxi Aéreo 

Ltda., para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na 

modalidade de táxi aéreo; 3.5) n°. 60800.054111/2007-27 – voto não proferido pelo Diretor, em 

face do pedido de vista do processo pela Diretoria-Presidente, Solange Paiva Vieira, sobre o acordo 

de código compartilhado entre as empresas TAF Linhas Aéreas S.A. e Societé Air Caraïbes (Code 

Share). Em seguida, o Diretor Alexandre Gomes de Barros inseriu, extra-pauta, os pedidos de 

cancelamento de autorização de funcionamento de Agências de Carga Aérea, 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 constantes dos seguintes processos: a) n°. 07-01/017760/2005 – 

Comissária Pibernat Ltda.: b) n°. 07-01/92719E/1998 – Cosco Brasil S.A. (Sea Eagle Brasil); c) n°. 

07-01/006529/1995 – Pentágono Sistema Integrado de Carga Aérea Ltda.; d) n°. 07-

01/000664/1994 – Rodoviária Cinco Estrelas Ltda; e) n°. 07-01/002164/1995 – Solution Sistema 

Internacional de Transportes Ltda; f) n°. 07-01/008172/1995 – Transpaer Transporte Aéreo 

Rodoviário Ltda.; g) n°. 07-01/016422/1991 – Transporte Goiasil Ltda.; h) n°. 07-01/006194/1986 

– Transportes Gerais Botafogo Ltda.; i) n°. 07-14/000020/1997 – V. Brogliato Transportes Ltda.; j) 

n°. 07-01/002413/1988 – Visconde Transportes Internacionais Ltda.; e l) n°. 07-01/014193/2003 – 

Zero Grau Logística Ltda.. Na seqüência, foi aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de 

Diretoria realizada no dia vinte e seis de maio de dois mil e oito. Após, a Diretoria decidiu que a 

partir do dia dezesseis de junho, as reuniões de Diretoria serão realizadas às terças-feiras, às dez 

horas, alternadamente no Rio de Janeiro - RJ e em Brasília - DF. 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 

vinte e uma horas e trinta minutos do dia dois de junho 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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Diretora-Presidente 
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ANEXO I 
 
 

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 2 de junho de 2008 
 
 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM EXERCÍCIO 

CGE III 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA 

PEREIRA 
ELETRONORTE SAF/GINF 

CGE IV 
ELAYNE CRISTHINE DE ALMEIDA 

PINTO 
QUADRO 

ESPECÍFICO/ANAC 
DIR/GAB 

 
 


