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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2008 

 

Aos dez dias de março do ano de dois mil e oito, às quatorze horas e quarenta e oito 

minutos, teve início a reunião ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, na sala de reuniões do Prédio da ANAC, localizado na Rua Santa 

Luzia número 651, no Rio de Janeiro. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente 

Substituto, Alexandre Gomes de Barros, secretariada pela Secretária-Geral Substituta, 

Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Allemander Jesus 

Pereira Filho e Ronaldo Serôa da Motta, sem a presença justificada da Diretora-

Presidente, Solange Paiva Vieira, e do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys. 

Inicialmente, foi aprovada a ata do dia onze de fevereiro de dois mil e oito. O Diretor 

Ronaldo Serôa da Motta solicitou alteração na Ata do dia vinte e cindo de fevereiro de dois 

mil e oito. Em seguida, foram lidos os votos dos processos de relatoria do Diretor-

Presidente Substituto, Alexandre Gomes de Barros, decidindo a Diretoria aprovar: 

processos n° 60800.010247/2008-14, n° 60800.010970/2008-95 e n° 60800.010936/2008-

11, sendo que os dois últimos referem-se ao voto-vista do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys. Logo após, foi deliberado o processo n° 60800.040893/2007-17, de relatoria do 

Diretor Ronaldo Serôa da Motta, decidindo a Diretoria encaminhar o processo à 

Procuradoria-Geral Especializada para emissão de parecer jurídico. O Diretor Ronaldo 

Serôa da Mota pediu para incluir extra-pauta o processo n° 60800.006856/2008-61, 

referente à Elaboração do Primeiro Relatório Anual de Desempenho Regulatório da ANAC, 

decidindo a Diretoria pela sua aprovação. Ainda sobre a elaboração desse Relatório, o 

Diretor Ronaldo Serôa da Motta disse que o futuro superintendente da SEP – 

Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação para a Aviação Civil – irá 

acompanhar a SAF – Superintendência de Administração e Finanças – no processo de 

contratação da instituição responsável por sua realização. Logo após, a Diretoria decidiu 

aprovar a indicação dos nomes para ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme 

relação anexa a esta Ata. Em seguida, a Diretoria passou a deliberar sobre assuntos 
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diversos, último item da pauta. Assim, o Diretor Ronaldo Serôa da Motta levou ao 

conhecimento da Diretoria a reunião ocorrida com os representantes das empresas TAM 

Linhas Aéreas S.A. e GOL Transportes Aéreos S.A. sobre a discussão de bandas tarifárias. 

O Diretor Ronaldo Serôa da Motta pontuou que as colocações feitas pelas empresas são 

compreensíveis, mas que não há convencimento técnico. O Diretor Alexander Gomes de 

Barros disse que as decisões tomadas pela ANAC devem ser baseadas no interesse da 

sociedade e em critérios técnicos e que, até o momento, não há argumentação sustentável 

que ajude a modificar a posição da Agência. O Diretor Allemander Jesus Pereira Filho 

manifestou concordância com a postura dos demais Diretores e ressaltou que as decisões 

devem ter posições claras e bem respaldadas. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 

os trabalhos às quinze horas do dia dez de março do ano de dois mil e oito, após o que foi 

lavrada, por mim, Ana Carolina Pires da Motta, a presente Ata, que é por todos os Diretores 

presentes lida e assinada. 

 

 

 

ALEXANDRE GOMES DE BARROS 

Diretor-Presidente Substituto 

 

 

ALLEMANDER JESUS PEREIRA FILHO  

Diretor 
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Diretor 
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ANEXO I 
 

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 10 de março de 2008. 
 

 

 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM 

CGE I JULIANO ALCÂNTARA NOMAN SEM VÍNCULO 

CGE IV ROBINSON VLADENIR BOTELHO LUCAS SEM VÍNCULO 

 

 


