
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2008 
 

Ao primeiro dia de junho do ano de dois mil e oito, às quatorze horas e trinta 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 Alexandre Gomes de 

Barros e Ronaldo Serôa da Motta, e da Procuradora-Geral, Dalide Barbosa Alves Correa, 

justificada a ausência do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys. Inicialmente, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e quatro de 

junho de dois mil e oito. Na seqüência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 1) 

Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1.1) Processo nº. 

60800.028155/2008-82; Interessado: Superintendência de Segurança Operacional; Votação: 

aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a proposta de abertura de procedimento 

licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para a confecção de noventa mil formulários 

contínuos, “Certificado de Capacidade Física (CCF)”; 1.2) Processo nº. 60800.041152/2008-

34; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças; Assunto: remoção de ofício 

dos servidores Sérgio Luís Pereira Santos e Ana Regina das Neves, lotados na Sexta 

Gerência Regional, em Brasília, para a Junta Recursal, com sede no Rio de Janeiro; Retirado 

de pauta pela Diretora-Presidente; 1.3) Processo nº. 60820.005169/2008-90; Interessado: 

Superintendência de Administração e Finanças; Assunto: remoção de ofício dos servidores 

lotados em Salvador para o Rio de Janeiro e Brasília; Retirado de pauta pela Diretora-

Presidente; 2) Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 2.1) Processo nº. 

60800.004722/06-43 (leitura da Diretora-Presidente); Interessado: Flex Aero Táxi Aéreo 

Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a autorização operacional 

para exploração de serviço aéreo público de transporte de passageiro e carga na modalidade 

de táxi aéreo, tendo em vista que os documentos apresentados estão em conformidade com a 

legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-fiscal da empresa, 

conforme estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a matéria em questão; 

 



2.2) Processo nº. 07-01/13217/96 (leitura da Diretora-Presidente); Interessado: Assis Aero 

Táxi Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a nova autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público de transporte de passageiro e carga na 

modalidade táxi aéreo, tendo em vista que os documentos apresentados estão em 

conformidade com a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-

fiscal da empresa, conforme estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a 

matéria em questão; 2.3) Processo nº. 07-01/10126/02 (leitura da Diretora-Presidente); 

Interessado: Rancharia Aviação Agrícola Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; 

Decisão: aprovada a renovação operacional para exploração de serviço aéreo especializado 

na modalidade aeroagrícola, tendo em vista que os documentos apresentados estão em 

conformidade com a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-

fiscal da empresa, conforme estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a 

matéria em questão; 2.4) Processo nº. 07-01/25867/04 (leitura da Diretora-Presidente); 

Interessado: Empresa de Participações Oeste de Minas & Táxi Aéreo Ltda.; Votação: 

aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a revogação de autorização operacional para 

exploração de serviço de transporte aéreo público não-regular de passageiro na modalidade 

de táxi aéreo, em virtude da paralisação das atividades por período superior a trezentos e 

sessenta e cinco dias e da conseqüente cassação do Certificado de Homologação de Empresa 

de Transporte Aéreo – CHETA pela autoridade aeronáutica; 3) Na seqüência, foram 

incluídos, extra-pauta, os seguintes processos: 3.1) Relatoria do Diretor do Alexandre Gomes 

de Barros; 3.1.1) Processo nº. 60800.041852/2008-29; Interessado: Superintendência de 

Infra-Estrutura Aeroportuária; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a 

alteração da Primeira Etapa do Plano de Investimentos do Programa Federal de Auxílios a 

Aeroportos – PROFAA 2008, remanejando os recursos inicialmente alocados para os 

aeroportos de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, e de Mossoró, no Estado do Rio 

Grande do Norte, para os aeroportos de Ubá, no Estado de Minas Gerais, e de Penedo, no 

Estado de Alagoas; 3.2) Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira; 3.2.1) 

Processo nº. 07-01/96184/00; Interessado: Varig Logística S.A.; Votação: aprovado por 

unanimidade; Decisão: o Recurso Administrativo Hierárquico, com pedido de efeito 

suspensivo, não foi conhecido, em face do não cabimento de recurso hierárquico dirigido ao 

Ministro de Estado da Defesa das decisões proferidas pela Diretoria, no exercício de suas 

competências regulatórias da aviação civil, determinando-se o seu arquivamento. Por fim, a 

Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de Michelle Carvalho Galvão da 

Silva Pinto Bandeira para ocupar o cargo comissionado no Gabinete da Presidência da 



ANAC, código CGE IV. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 

quinze horas e doze minutos do primeiro dia de julho 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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