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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2008 
 

 

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

horas e trinta minutos teve início a reunião ordinária da Diretoria colegiada da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em seu edifício-sede situado no 

Rio de Janeiro. A reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange 

Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lenir de Moraes e contou 

com a presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros, Allemander 

Jesus Pereira Filho, e Marcelo Pacheco dos Guaranys, ausente 

justificadamente o Diretor Ronaldo Serôa da Motta. Inicialmente, foi dito 

pela Diretora-Presidente que deixava de fazer a leitura da ata anterior para 

correção de alguns erros e omissões e que a leitura e aprovação dar-se-á na 

próxima reunião  agendada. Em seguida passaram a deliberar sobre os 

processos incluídos na pauta decidindo ratificar os seguintes procedimentos 

administrativos de licitação aprovados pelo Diretor-Presidente anterior, Milton 

Sérgio Silveira Zuanazzi, Ad Referendum da Diretoria, nos termos do artigo 

4º-B do Regimento Interno: processo nº 60800.037175/2007-63, que trata da 

adesão a duas Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão 

Eletrônico/SRP nº 33/2007 e do Pregão nº 025/GAP/BR, com fundamento no 

Decreto 3.931/2001, para aquisição de notebooks da marca Dell; processo nº 

60800.998296/2007-DV, que trata contratação de empresa especializada para 

fornecimento, montagem e instalação de mobiliário em atendimento às 
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necessidades da Gerência-Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos da 

Agência Nacional de Aviação Civil em São José dos Campos-SP; processo nº 

60800.049714/2007-15 que trata de Adesão a Ata de registro de Preços 

resultante do Pregão Eletrônico nº 15/2007, com fundamento no Decreto nº 

3931/2001 para contratação de empresa especializada em serviços de 

organização de eventos, serviços correlatos e suporte para todo o território 

nacional; processo nº 60800.036715/2007-91 que trata de aquisição de 

duzentas mochilas e duzentos coletes a serem utilizados pelas equipes de 

Inspeção nas atividades de Vigilância Operacional; processo nº 

60800.027386/2007-98 que trata de contratação de empresa especializada para 

fornecimento, instalação e configuração de dez centrais telefônicas. A seguir, 

passaram a ser lidos pela Diretora-Presidente os votos dos processos da 

relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta, assim resolvendo a diretoria: 

processo nº 60800.042809/2007-08, que trata de proposta de participação da 

ANAC nas responsabilidades quanto às despesas da Delegação Permanente do 

Brasil junto à OACI, aprovado, por unanimidade, de acordo com voto do 

relator e com as seguintes ressalvas: alterando-se no texto da Nota Técnica nº 

075/SRI-AESP/2007, a expressão “recursos para a vida vegetativa” para 

“recursos para manutenção da delegação” e, no voto, “SRI” por “SRI/ANAC”; 

processo nº 60800.059137/2007-61, que trata de participação da ANAC no  

Simpósio sobre Organizações Regionais foi retirado de pauta pela Diretora-

Presidente visando aguardar a volta do Relator. Foi requerida vista, pelo 

Diretor Allemander Jesus Pereira Filho dos processos nº 60800.059935/2007-

93, nº 60800.059932/2007-50 e nº 60800.059938/2007-27, que tratam de 

pedido de prorrogação de prazo para implementação de freqüências pela 

empresa VARIG – VRG Linhas Aéreas S/A,  para que a Superintendência de 

Segurança Operacional preste informações sobre a responsabilidade pelo 
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atraso do início das operações da empresa, inclusive elementos sobre prazos 

concedidos e eventual demora da ANAC no cumprimento de suas atribuições 

legais. Logo após, a Diretoria aprovou, condicionando ao aditamento no 

relatório e voto de informação sobre a data de abertura do processo, os 

seguintes processos da relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 

processo nº 60800.013492/2007-94, que trata de autorização para exploração 

de serviços aéreos especializados na modalidade Aeroreportagem pela 

sociedade empresária Live News Aeroreportagem Ltda; processo nº 07-

01/17220/97, que trata de autorização para exploração de serviços aéreos 

públicos de transporte de passageiros e cargas na modalidade de táxi aéreo e 

aerolevantamento pela sociedade empresária Manaus Aerotáxi Ltda; processo 

nº 60800.014113/2006-06 que trata de autorização para operar serviços aéreos 

internacionais regulares de passageiros, carga e mala postal no território 

nacional pela empresa aérea estrangeira EMIRATES; processo nº 07-

01/5151/82, que trata de renovação de autorização para explorar serviços 

aéreos especializados na modalidade Aeroagrícola pela sociedade empresária 

Radar Agro Aérea Ltda; processo 07-15/2943/84, que trata de renovação de 

autorização para explorar serviços aéreos especializados na modalidade 

Aeroagrícola pela sociedade empresária SEPAL Serviços Especializados de 

Pulverização Aérea Ltda; e processo nº 07-01/17819/92, que trata de 

renovação de autorização para explorar serviços aéreos especializados na 

modalidade Aeroagrícola pela sociedade empresária Fronteira Sul Aero 

Agrícola Ltda. Foi acordado que não haverá deliberação, pela Diretoria, sobre 

os processos de renovação de autorização estando, contudo, essa decisão 

condicionada à apresentação de parecer da Procuradoria sobre a necessidade 

de discussão do colegiado sobre a matéria. Além disso, deliberaram os 

Diretores presentes que, na apresentação de processos de autorização, os  
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votos deverão conter dados suficientes para subsidiar a decisão, tais como, 

data de entrada do processo, prazos dos atos praticados e informações técnicas 

sobre a empresa e sua frota. Em seguida, passou-se ao último item da pauta, 

assuntos diversos. Foi apresentado à votação pelo Diretor Allemander Jesus 

Pereira Filho o processo nº 60800.59531/2007-08, que trata da participação de 

empresas concessionárias de serviços de transporte aéreo público regular de 

passageiros operando segundo as regras de operações de bandeira do RBHA 

121 no programa IOSA – Auditoria Internacional de Segurança Operacional 

da IATA. A Diretoria aprovou a resolução, condicionando a publicação ao 

parecer jurídico da Procuradoria sobre a necessidade de consulta pública. 

Logo após, foi aprovada, por unanimidade, com base em Relatório 

apresentado pelo Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys, a realização, pelas 

Superintendências de Serviços Aéreos, de Segurança Operacional e de Infra-

Estrutura Aeroportuária, em suas respectivas áreas de atuação, de Fiscalização 

Extraordinária sobre a qualidade da prestação de serviços aéreos e segurança 

operacional das empresas com mais de um por cento de participação no 

mercado doméstico no ano de dois mil e sete, quais sejam, Varig, Gol, TAM e 

Oceanair, incidindo a fiscalização, respectivamente, sobre o mínimo de vinte 

por cento da frota das primeiras e sobre o mínimo de quarenta por cento da 

frota da última por ter apresentado o menor índice de pontualidade. A seguir, 

foi eleito o Diretor Alexandre Gomes de Barros para substituir a Diretora 

Presidente Solange Paiva Vieira nos afastamentos e impedimentos legais. Foi 

também aprovado o nome da servidora Denise Carvalho Chaves para ocupar o 

cargo comissionado de gerente técnico – CGE IV na ANAC. Finalmente, foi 

determinado à Secretária-Geral que analise todas as Portarias publicadas 

anteriormente relativas aos atos praticados ordinariamente pela Diretoria, 

apresentando relatório em data a ser estabelecida. Nada mais havendo a tratar, 
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foram encerrados os trabalhos as vinte e duas horas e quarenta minutos do dia 

quatorze de janeiro ano de dois mil e oito, após o que foi lavrada, por mim, 

Lenir de Moraes, a presente Ata, que é por todos os Diretores presentes lida e 

assinada. 
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