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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 7 DE JANEIRO DE 2008 
 

 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às dezenove horas e 

trinta minutos, na Sala de Reuniões de sua Sede, localizada no Aeroporto 

Internacional de Brasília – Setor de Áreas Concessionárias – Lote 05 – 

Brasília-DF, a Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 

reuniu-se com a presença de Solange Paiva Vieira, Diretora-Presidente e dos 

Diretores Alexandre Gomes de Barros, Allemander Jesus Pereira Filho, e 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, que deliberaram: 1) aprovar as Atas das 

reuniões realizadas dias onze de dezembro de dois mil e sete e quatorze de 

dezembro de dois mil e sete; 2) aprovar a distribuição da vinculação 

administrativa das Superintendências  e Gerências Regionais por Diretoria, 

conforme organograma distribuído; 3) formalizar a lotação dos diretores, 

ficando em Brasília a Diretora-Presidente Solange Paiva Vieira, o Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys e o Diretor Alexandre Gomes de Barros, e no 

Rio de Janeiro o Diretor Allemander Jesus Pereira Filho e o Diretor Ronaldo 

Serôa da Mota; 4) autorizar a solicitação de abertura de Concurso Público ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para provimento dos cargos 

vagos; 5) solicitar à Superintendência de Segurança Operacional para 

apresentar, no prazo de vinte dias, relatório de análise da evolução do 
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percentual de incidentes e acidentes aéreos nos últimos dez anos no Brasil 

com análise comparativa a outros países; 6) solicitar à Superintendência de 

Serviços Aéreos, à Superintendência de Segurança Operacional e à 

Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária para apresentar na reunião 

de Diretoria do dia vinte e um de janeiro de dois mil e oito, cronograma para 

solução do acervo de multas pendentes. 7) ratificar os seguintes 

procedimentos de licitação aprovados pelo Diretor-Presidente anterior, Milton 

Sérgio Silveira Zuanazzi, ‘Ad Referendum’ da Diretoria, de acordo com a 

Resolução nº 014, de 31 de agosto de 2007:  processo nº 60800.025454/2007-

84, referente à prestação de serviços de limpeza e conservação das 

dependências da ANAC, por meio de terceirização; processo  nº 

60800.037057/2007-55, que trata da aquisição de quatorze scanners, na 

modalidade pregão, menor preço; processo nº 60800.038245/2007-09, para 

aquisição de equipamentos de informática; processo nº 60800.000106/2007-

02, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

informática; 8) aprovar o processo nº 60820.003217/2007-24, de relatoria da 

Diretora-Presidente Solange Paiva Vieira, referente à contratação da 

Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa para o serviço de 

fornecimento de água potável nas dependências do edifício da segunda 

Gerência Regional – GER2; 9) decidir,nos processos de relatoria do Diretor  

Marcelo Pacheco dos Guaranys: outorgar autorização para explorar serviços 

aéreos especializados nas modalidades de aerocinematografia, aerofotografia, 

aeroinspeção e aeroreportagem à empresa DS Air Táxi Aéreo Ltda., conforme 

o que consta dos autos do processo nº 07-13/7333/89;  operar serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola à empresa Madrid Aviação Agrícola 
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Ltda., conforme o que consta dos autos do processo nº 07-01/14721/97; operar 

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

táxi aéreo à empresa Litorânea Aero Táxi Ltda., conforme o que consta dos 

autos do processo nº 07-01/93263/01;   explorar serviços aéreos 

especializados na modalidade aeroagrícola à empresa Garra Aviação Agrícola 

LTDA, conforme o que consta dos autos do processo nº 07-01/05861/02 

estando, contudo, tais deliberações condicionadas à apresentação das certidões 

negativas de regularidade fiscal; conceder prévia aprovação de alteração de 

atos constitutivos à empresa Air Minas Linhas Aéreas Ltda., conforme o que 

consta dos autos do processo nº 07-01/95197/02; conceder prévia aprovação 

de alteração de atos constitutivos à empresa Oceanair Linhas Aéreas Ltda., 

conforme o que consta dos autos do processo nº 07-01/095657/02; 10) sobre 

processo da relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta: rejeitar a proposta 

de cessão de especialistas, pela ANAC, para o quadro de funcionários da 

OACI, dedicados à divisão de auditoria  segurança, de acordo com o voto do 

relator constante dos autos do processo nº 60800.047452/2007-46 e, 11) 

aprovar a indicação de servidores para ocupar cargos comissionados na 

ANAC, conforme relação anexa a esta Ata. Em seguida, passando ao último 

item da pauta, assuntos diversos, foi dito pela Diretora-Presidente que a 

assessoria de comunicação terá espaço em todas as reuniões de diretoria para 

breve relato sobre a imagem da instituição perante a opinião pública e para 

apresentação dos principais pontos que poderão ser pautados pela mídia, 

direcionando o pronunciamento dos diretores. Nada mais havendo a tratar, 

foram encerrados os trabalhos às vinte horas e trinta minutos do dia sete de 
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janeiro do ano de dois mil e oito, após o que foi lavrada esta Ata, que é por 

todos os Diretores presentes lida e assinada. 

 

 

SOLANGE PAIVA VIEIRA 

Diretora-Presidente 

 

 

ALEXANDRE GOMES DE BARROS  

Diretor 

 

 

ALLEMANDER JESUS PEREIRA FILHO  

Diretor 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor 
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ANEXO I 
 

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 7 de janeiro de 2008 
 
 
 
CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM 

CGE II ÂNGELA MARIA BRITO COSTA SEM VÍNCULO 

CGE IV NATÁLIA DOS SANTOS FERREIRA SEM VÍNCULO 

CGE IV GUSTAVO DE PAULA E OLIVEIRA MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CA III RENATA PEREIRA MATTOS SEM VÍNCULO 

CGE III ILMA FERREIRA LIMA SEM VÍNCULO 

 
 


