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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas e cinquenta minutos, 

teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, na sala de reuniões da Procuradoria em Brasília.  A Reunião, secretariada pela Secretária-

Geral Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, contou com a presença dos Diretores Alexandre 

Gomes de Barros e Marcelo Pacheco dos Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello 

Galvão, e com a participação, via videoconferência, da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, 

que a presidiu, justificada a ausência do Diretor Cláudio Passos Simão.  Inicialmente, foi lida e 

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

dois mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria da 

Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.067577/2009-54; Interessado: 

Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação - SEP e Superintendência Executiva e de 

Planejamento Institucional - SEI; Assunto: proposta de alteração do Regimento Interno e do 

quantitativo de cargos comissionados da ANAC; Decisão: aprovado, por unanimidade, com 

fundamento no disposto nos arts. 8º, inciso XLII, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e 14 da 

Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e tendo em vista a manifestação favorável da Procuradoria, 

ressaltando-se: I - a revisão da estrutura organizacional e de atribuições da SEP, que concentrar-se-á 

nas atividades de capacitação e desenvolvimento de servidores, bem como do público externo 

relacionado à Agência, compreendendo: a) a alteração de sua denominação para Superintendência de 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - SCD; b) a supressão do nível hierárquico das respectivas 

gerências-gerais, passando as gerências a se reportarem diretamente ao Superintendente; c) a elisão do 

detalhamento de competências das gerências como forma de viabilizar uma maior flexibilização à 

Superintendência na atribuição das respectivas competências a cada uma de suas unidades 

organizacionais; d) as transferências, para a SEI, das competências relacionadas ao desenvolvimento, 

implementação e gerenciamento de projetos e programas de cooperação técnica internacional, e, para a 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR, daquelas relativas ao meio ambiente, e f) a 

eliminação das competências pertinentes às escolas de aviação civil; e II - a revisão da estrutura 

organizacional e de atribuições da SEI, compreendendo, entre as modificações mencionadas na letra 

“d”, a elisão do detalhamento de competências das gerências; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes 

de Barros: 2) Processo nº 60800.067041/2009-39: Interessados: Superintendência de Infrestrutura 



Aeroportuária - SIA, Superintendência de Segurança Operacional - SSO e SAR; Assunto: aprovação 

da Emenda 01 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 01, que trata de definições, regras de 

redação e unidades de medida; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco 

dos Guaranys: 3) Processo nº 07-01/95197/02; Interessado: Air Minas Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: 

aprovação de alteração contratual; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que o 

instrumento apresentado encontra-se em consonância com a legislação aeronáutica e que a empresa 

demonstrou sua regularidade jurídico-fiscal, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que 

regulam a matéria; 4) Processo nº 07-13/00110/88; Interessado: Total Linhas Aéreas S.A.; Assunto: 

aprovação da A.G.E. de 30 de abril de 2009; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que o 

instrumento apresentado encontra-se em consonância com a legislação aeronáutica e que a empresa 

demonstrou sua regularidade jurídico-fiscal, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que 

regulam a matéria.  Passando ao item 5 da pauta, a Diretora-Presidente encaminhou aos membros da 

Diretoria, para ciência, o relatório das contratações realizadas pela Agência no mês de outubro, 

apresentado pela SAF em atendimento a comando inserto na Instrução Normativa nº 29, de 20 de 

outubro de 2009.  Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, as indicações de: a) Adriana 

Teixeira de Castro, para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico na Superintendência de 

Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE, código CGE IV; b) Fernando Antonio 

Mazzeo de Lima, para exercer o cargo comissionado de Gerente de Programas e Projetos Institucionais 

na SEI, código CGE III; e c) Sílvio José Coelho de Souza, para exercer o cargo comissionado de 

Gerente Técnico na SAR, código CGE IV.  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 

às quinze horas e quinze minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a 

presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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