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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2008 
 

Aos vinte e quatro dias de março do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e trinta e 

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

de Aviação Civil – ANAC, no Plenário da sede da ANAC em Brasília. A reunião foi 

presidida pela Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-

Geral Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, 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, adiou-se a votação da ata da Reunião 

de Diretoria do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e oito devido à necessidade de 

modificações no seu texto. Foi aprovada a ata da Reunião de Diretoria do dia dezessete de 

março de dois mil e oito. Em seguida foram deliberados os processos de relatoria da 

Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, decidindo a Diretoria ratificar o processo “Ad 

Referendum” n° 60800.029551/2007-46 e aprovar os processos n° 60850.000600/2008-54 

e 60800.010361/2008-36. Logo após, o Diretor Alexandre Gomes de Barros retirou da 

pauta os processos n° 67600.024531/2007-84 e n° 60800.013451/2008-89, de sua relatoria, 

para emissão de parecer jurídico da Procuradoria-Geral Especializada. Posteriormente, 

passaram a ser deliberados os processos de relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys. Foram aprovados os processos n°: 60800.030455/2007-41; 07-11/2109/85; 07-

01/6711/01; e 07-13/00110/88. Em seguida, foi inserido, extra-pauta, o processo n° 

60800.019739/2008-67, pela Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, propondo a 

revogação da Resolução número treze, de vinte e três de agosto de dois mil e sete, por nova 

Resolução dispondo sobre a forma de apuração de infrações e aplicação de multas no 

âmbito da ANAC, bem como a criação de Juntas de Julgamento e Recursal. Essa matéria 

foi aprovada pela Diretoria. A seguir, o Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys fez 

explanação à Diretoria sobre a situação da empresa Pantanal Linhas Aéreas S.A., que, 

apesar de não ter apresentado as suas certidões negativas de débito dentro dos prazos 

estipulados pela ANAC, solicitou a prorrogação da data para renovação de sua concessão. 
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Em decorrência do não cumprimento dos prazos e tendo em vista a legislação vigente, ficou 

decidido que não haverá prorrogação do prazo para renovação da concessão da Pantanal 

Linhas Aéreas S.A.. 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 dezoito horas e oito minutos do dia vinte 

e quatro 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. 
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Diretora-Presidente 
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Diretor 
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Diretor 
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Diretor 
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Diretor 
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ANEXO I 
 

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 24 de março de 2008. 
 

 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM 

CGE III EVANDRO CARLOS DOS SANTOS SEM VÍNCULO 

CGE IV PEDRO JOSÉ MORIS SEM VÍNCULO 

 

 


