
 1

 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2008 

 

Aos três dias de março do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, 

teve início a reunião ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil 

– ANAC, na sala de reuniões da Superintendência de Relações Internacionais, Isac 

Jabukovicz, 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, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta. Inicialmente, a Diretora-

Presidente solicitou que a Secretária-Geral procedesse à leitura da ata da Reunião de 

Diretoria realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, que foi aprovada 

por todos os Diretores. A seguir, a Diretora-Presidente passou a expor os processos de sua 

relatoria, iniciando pelo processo n° 60800.035489/2007-21, cuja votação foi interrompida 

para abertura de discussão sobre o conteúdo das atas e de sua divulgação na internet. Ficou 

decidido que, a partir desta Reunião, as atas de Reunião de Diretoria deverão conter 

somente as decisões não confidenciais, a contagem dos votos dos Diretores, com as 

manifestações sobre os votos discordantes ou não, a pedido do Diretor que assim o solicitar, 

e os fatos relevantes de caráter decisórios, indicados por cada Diretor. Para a publicação na 

internet, deverão constar as decisões e as informações de caráter não-sigiloso. O Diretor 

Allemander solicitou que constasse em ata que entende que, sendo a ata pública, das atas 

divulgadas na internet deveriam ser retirados apenas os itens com sigilo previsto em lei. O 

Diretor Ronaldo Serôa também requereu que constasse em ata a sua proposta para que as 

discussões técnicas ocorram nas reuniões das terças-feiras entre os Diretores, ficando a 

reunião deliberativa apenas para as matérias objetivas, de acordo com as disposições legais.  

Em seguida, foi aprovado o primeiro processo da pauta, nº 60800.035489/2007-21, com a 

observação do Diretor Allemander Jesus Pereira Filho no que tange ao artigo terceiro da 

minuta da Resolução. Disse que gostaria de ver o artigo terceiro melhor delineado por meio 

da cor da carteira como era no passado. Quanto ao teste a ser aplicado, disse existir uma 
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preocupação pelo resultado. Antigamente cada área credenciava seus inspetores, a SSA 

credenciava os seus, a SIE credenciava os seus, e a SSO credenciava os seus, e também 

eram quem orientava sobre os cursos e sobre os testes, mas a avaliação era feita na SEP. 

Sugeriu que cada Diretor poderia coordenar os seus testes, e que se o curso não puder ser 

feito, que se faça uma divulgação melhor possível de toda a matéria, principalmente para 

aqueles que serão revalidados agora em curto prazo. Cada um faria, montaria os seus testes, 

baseado no currículo que já existe para reciclagem de inspetores nas suas diversas áreas. 

Pontuou que o problema de se realizar uma licitação para escolha de órgãos externos é o 

prazo para que possa ser preparado o teste. Ressalta que desde o início fala que isso seria 

interessante, se houvesse tempo para se licitar ou conseguir acertar tudo o que se vai fazer, 

mas diz que é preciso de tempo para que o pessoal consiga estudar a matéria.  Após 

questionamento sobre a forma de elaboração do teste de aplicação e, pelo que ficou 

decidido, as áreas que têm fiscalização sob sua responsabilidade ficarão encarregadas da 

organização de testes e cursos preparatórios para os INSPAC’s. A Diretora-Presidente 

ressaltou a importância de que tudo esteja concluído até trinta e um de março. Informou que 

já tinha tomado providências para tal, e que colocava o teste, já organizado pelo Chefe de 

Gabinete, Jorge Eduardo Leal Medeiros, à disposição do grupo de Diretores. Aprovado o 

processo n°60800.012098/2008-10 por unanimidade e apresentado o voto-vista da 

Diretora-Presidente aprovando o processo n°07-13/3765/89, da relatoria do Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, condicionado à obtenção do Certificado de Homologação 

de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA). Os Diretores Alexandre Gomes de Barros, 

Allemander Jesus Pereira Filho e Ronaldo Serôa da Motta acompanharam o voto-vista da 

Diretora-Presidente. Em seguida, foram deliberados os processos de relatoria do Diretor 

Alexandre Gomes de Barros. Aprovados os seguintes processos: n°60800.011730/2008-16, 

n°60800.0011731/2008-52, com a ressalva de que, no voto, a data de adiamento das 

resoluções referentes ao regime tarifário especial para os aeroportos de Guarulhos e Galeão 

seja alterada para trinta e um de maio de dois mil e oito; n°60800.008267/2008-17; n°07-

01/94425/99; n°07-01/94364/99; n°07-01/94269/99; n°07-01/93265/2000; n°07-

01/93902/99; n°07-01/93687/01; n°07-01/93277/99; n°07-01/94232/99; n°07-01/03467/99; 

n°07-01/08009/03. Logo após, foram aprovados os seguintes processos de relatoria do 

Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: n°07-15/6476/87; n°07-01/14768/97; 

n°60800.015964/2006-62, condicionado à apresentação das certidões de regularidade 

fiscal; e n°07-01/93113/99. A seguir foi requerida pelo Diretor Marcelo a inserção de 
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matéria extra-pauta, processo n°60800.007860/2008-43, tratando de proposta de Resolução 

que foi também aprovada pelos Diretores presentes. A Resolução, que se refere à 

regularidade e à pontualidade dos horários dos vôos, ficou condicionada ao parecer da 

Procuradoria-Geral Especializada, para análise quanto aos aspectos jurídicos, antes de ir à 

consulta pública. Essa resolução tem a finalidade de auxiliar na definição das linhas de 

trabalho para que, dentro do prazo de trinta e seis meses, seja definido o horário limite para 

pousos e decolagens. O Diretor Ronaldo Serôa da Motta levou ao conhecimento da 

Diretoria o catálogo de cursos do ano de dois mil e oito. Ficou decidido que os Diretores 

terão até o dia sete de março para se pronunciarem em relação à matéria, que voltará para 

votação posterior da Diretoria Colegiada. Logo após a Diretoria decidiu aprovar a indicação 

dos nomes para ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme relação anexa a esta 

Ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às vinte horas do dia três 

dias de março do 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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ANEXO I 
 

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 03 de março de 2008. 
 

 

 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM 
CGE II MILTON DE SOUSA CARVALHO SEM VÍNCULO 
CGE IV MICHELLE DINIZ GONÇALVES COELHO SEM VÍNCULO 
CGE II WILTON VILANOVA FILHO CARGO EFETIVO ANAC 
 

 


