
 
 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2008 
 

Aos oito dias de julho do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e trinta e cinco 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, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta, e da Procuradora-

Geral, Dalide Barbosa Alves Correa. Inicialmente, foram lidas e aprovadas, por 

unanimidade, as atas da Reunião de Diretoria realizada no dia primeiro de julho de dois mil e 

oito e da Reunião Extraordinária de Diretoria realizada no dia três de julho 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. 60850.011307/2007-31; Interessado: 

Escritório de Aviação Civil de Curitiba; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: 

ratificada a Decisão Ad Referendum do Diretor-Presidente anterior sobre a aquisição de guarita 

de segurança para o Escritório de Aviação Civil de Curitiba; 1.2) Processo nº. 

60800.042628/2007-73; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças; Votação: 

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

licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço telefônico fixo para atendimento à ANAC no Rio de Janeiro e às Seções 

de Aviação Civil em Minas Gerais e no Espírito Santo; 1.3) Processo nº. 60820.000452/2008-

25; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças; Votação: aprovado por 

unanimidade; Decisão: aprovada a proposta de abertura de procedimento licitatório, na 

modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço telefônico fixo para atendimento à Segunda Gerência Regional e às Seções de Aviação 

Civil em Recife-PE, Salvador-BA, Fortaleza-CE, João Pessoa-PA, Petrolina-PE, Natal-RN, 

 



Teresina-PI, Maceió-AL, Porto Seguro-BA, Ilhéus-BA e Aracaju-SE; 1.4) Processo nº. 

60800.029848/2008-92; Interessados: Superintendência de Relações Internacionais e 

Assessoria de Comunicação Social; Assunto: aprovação do Plano de Eventos da Agência 

Nacional de Aviação Civil para o ano de dois mil e oito; Retirado de pauta pela Diretora-

Presidente; 2) Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 2.1) Processo nº. 07-

01/13625/96; Interessado: Meridian Táxi Aéreo Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; 

Decisão: aprovada a revogação da autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não-regular de passageiro e carga na modalidade de táxi aéreo, em 

virtude da exclusão da atividade de seu objeto social, da paralisação de suas operações por 

período superior ao permitido e da conseqüente cassação de seu Certificado de Homologação 

de Empresa de Transporte Aéreo – CHETA pela autoridade aeronáutica; 2.2) Processo nº. 07-

11/4995/86; Interessado: Brabo Táxi Aéreo Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; 

Decisão: aprovada nova autorização operacional para exploração de serviço aéreo público de 

transporte de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo, tendo em vista a conformidade dos 

documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a regularidade jurídico-

fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que regulam a 

matéria; 2.3) Processo nº. 60800.013487/2007-81; Interessado: Performance Serviços Aéreos 

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

operacional para exploração de serviço aéreo especializado nas modalidades de 

aerocinematografia, aeroreportagem, aeropublicidade e aeroinspeção, tendo em vista a 

conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a 

regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais 

que regulam a matéria; 2.4) Processo nº. 07-01/93076/98; Interessado: CHC Táxi Aéreo Ltda.; 

Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a renovação da autorização 

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

modalidade táxi aéreo, tendo em vista a conformidade dos documentos apresentados com a 

legislação aeronáutica, bem como a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme 

estabelecido nas normas legais e infralegais que regulam a matéria; 3) Assuntos diversos: a 

Diretoria decidiu que, a partir de doze de agosto, as reuniões de Diretoria serão realizadas às 

terças-feiras, às quatorze horas e trinta minutos, alternadamente no Rio de Janeiro - RJ e em 

Brasília - DF. Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de Lígia 

Maria Rocha e Benevides para ocupar cargo comissionado na Assessoria Técnica, código 

CGE II. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às dezesseis horas e 

cinqüenta e nove minutos do dia oito 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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