
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2008 
 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e treze 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, Lígia 

Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros, 

Cláudio Passos Simão, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta e do 

Procurador-Geral em exercício, Rogério Emílio de Andrade. Inicialmente, foi lida e aprovada, por 

unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e oito de outubro de dois mil e oito. 

Na seqüência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria da Diretora-Presidente, 

Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.033635/2008-65; Interessado: Superintendência de 

Administração e Finanças - SAF; Assunto: estabelecimento de normas para a concessão de ajuda de 

custo e de transporte  nos casos de remoção de servidor; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo 

em vista a necessidade de ser preenchida a lacuna normativa existente relativamente à matéria e a 

manifestação favorável da Procuradoria; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 2) Processo 

nº 60800.056584/2008-40; Interessado: Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária - SIE; 

Assunto: instauração de consulta pública com vistas à revogação de portarias tratando da concessão de 

descontos nas tarifas aeroportuárias domésticas de embarque, pouso e permanência nos Aeroportos do 

Galeão, de Guarulhos e de Confins; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista o que 

dispõem os arts. 45 do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, e 116 do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução nº 38, de 07 de agosto de 2008, tendo sido fixado o prazo de trinta dias a 

contar da data da publicação do correspondente Aviso para o recebimento de manifestações; 3) 

Processo nº 60800.062592/2008-25; Interessado: SIE; Assunto: instauração de consultas públicas com 

vistas à revogação da Portaria 187/DGAC, de 08 de março de 2005, e estabelecimento de regras para 

alocação inicial de slots em aeroportos domésticos que tenham aumento de capacidade e/ou alteração 

de restrição operacional; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista o que dispõem os arts. 

45 do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, e 116 do Regimento Interno aprovado pela Resolução 

nº 38, de 07 de agosto de 2008, tendo sido fixados os prazos de trinta dias a contar da data da 

publicação dos correspondentes Avisos para o recebimento de manifestações; Relatoria do Diretor 

 



Cláudio Passos Simão: 4) Processo nº 60800.059625/2008-50; Interessado: Superintendência de 

Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: inclusão na IAC 3206-0387 da indicação das aeronaves EMB-

170 e EMB-190 quanto à composição do número de comissários de vôo, objeto de consulta pública 

realizada no período compreendido entre os dias 26 de setembro e 18 de outubro do corrente ano; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando o teor dos argumentos apresentados na Nota 

Técnica nº 0009/2008-SAR/ANAC, de 28 de outubro de 2008, e o aspecto de os comentários trazidos 

à apreciação, objeto de Relatório de Análise divulgado na página da ANAC na internet, não terem sido 

tecnicamente suficientes para contraindicar a adoção da medida; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco 

dos Guaranys: 5) Processo nº 07-01/206/83; Interessado: Aeroagrícola Solo Ltda.; Assunto: renovação 

da autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, 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, e a manifestação favorável da 

Superintendência de Serviços Aéreos - SSA; 6) Processo nº 07-01/93945/98; Interessado: Puma Air 

Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, 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, e a manifestação favorável da SSA. Na seqüência, foi 

admitido e submetido à apreciação da Diretoria, extrapauta, o seguinte processo: Relatoria da 

Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 7) Processo nº 60800.041577/2008-43; Interessado: SAF; 

Assunto: decisão ad referendum da Diretora-Presidente, de 3 de novembro do corrente, com vistas à 

aquisição de móveis para atender às necessidades das novas instalações da ANAC no Rio de Janeiro, 

por meio de adesão à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 028/2007 

gerenciado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; Decisão: referendada, por unanimidade, 

nos termos do § 1º do art. 6º do Regimento Interno da ANAC, a decisão em causa – adotada diante da 

necessidade urgente de adoção do extenso rol de providências com vistas à adesão à Ata de Registro 

de Preços, comprovadamente vantajosa em termos financeiros e cujo prazo expirar-se-ia em 5 de 

novembro do corrente –, tendo em vista a oportunidade da medida, posto que, além de a realização de 

licitação pela ANAC demandar tempo que retardaria, sobremaneira, a mudança, os preços da Ata em 

questão, registrados há cerca de um ano, mostraram-se vantajosos à Administração, e considerando a 

manifestação favorável da Procuradoria. Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, as 

indicações de: a) Luciane Moessa de Souza, para ocupar cargo comissionado na Procuradoria, código 

CGE IV; b) Fernando Franklin Correia, para ocupar cargo comissionado na Gerência-Geral de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - GGIP, código CGE III; e c) Hilton Hostalácio 



Notini, para ocupar cargo comissionado na GGIP, código CGE III. Nada mais havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos às dezessete horas e vinte e cinco minutos, após o que foi por mim, Lígia 

Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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