
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2008 
 

Aos dezenove dias de maio do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas e quarenta minutos, teve 

início a Reunião Ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC, no Auditório do terceiro andar da sede da ANAC 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, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta, e da Procuradora-Geral, Dalide 

Barbosa Alves Correa. Inicialmente, foi aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de 

Diretoria realizada no dia doze de maio de dois mil e oito. Em seguida, passou-se à deliberação 

dos seguintes processos: 1) Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1.1) n°. 

60800.021710/2006-83 – aprovado, por unanimidade, o Relatório Final da Comissão de 

Sindicância que apurou indícios de irregularidades consubstanciadas em arrombamento de sala 

no edifício-sede da ANAC; 1.2) n°. 60800.037022/2007-16 – retirada de pauta, para maiores 

esclarecimentos jurídicos, a matéria sobre Relatório Final da Comissão de Sindicância que 

apurou possíveis irregularidades praticadas por servidores da ANAC; 1.3) n°. 

60800.030165/2008-88 – aprovada, por unanimidade, a locação de imóvel comercial para 

mudança das instalações da ANAC/Rio de Janeiro; e 1.4) n°. 60800.024947/2008-88 – aprovada, 

por unanimidade, a instituição de Comissão de Ética. Foram aprovados, também por 

unanimidade, os seguintes nomes de membros para compor a Comissão: Lenir de Moraes, como 

Presidente, Ana Regina das Neves (titular), Elayne Christine de Almeida Pinto e Erivelton Pires 

Guedes (suplentes). Ficou decidido que sendo a Comissão composta por três membros titulares e 

três suplentes, o membro titular e o membro suplente faltantes serão escolhidos em eleição 

direta, a ser promovida pela ASCOM, abrangendo todos os servidores da Agência. 2) Relatoria 

do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 2.1) n°. 60800.021609/2008-94 – retirada de pauta a 

matéria que trata da elaboração de Plano Aeroviário Nacional (PAN). 3) Relatoria do Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys: 3.1) n°. 07-01/7352/97 – aprovada, por unanimidade, a 

autorização operacional à empresa Aero Rio Táxi Aéreo Ltda.; 3.2) n°. 07-01/94441/01 – 

aprovada, por unanimidade, a autorização operacional à empresa Berbel Aviação Agrícola Ltda.. 

4) Relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta: 4.1) n°. 60800.021121/2008-67 – aprovada, por 

unanimidade, a alocação de freqüências regulares mistas para o Peru; 4.2) n°. 

60800.021119/2008-98 – aprovada, por unanimidade, a alocação de freqüências regulares mistas 

 



para os Estados Unidos da América. Na seqüência, o Diretor Alexandre Gomes de Barros 

inseriu, extra-pauta, o processo n°. 60800.021568/2008-36, sobre a proposta de Resolução para 

estabelecer critérios para elaboração de atos normativos da ANAC – RBAC e IS, aprovado pela 

Diretoria por unanimidade, e os pedidos de autorização e caducidade de autorização de 

funcionamento de Empresas de Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo – ESATAs, que foram 

preliminarmente analisados e deferidos pela Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária – 

SIE e encaminhados à Diretoria, para a devida aprovação. Assim, foram aprovados, por 

unanimidade, os pedidos constantes dos seguintes processos: a) n°. 60800.018168/2008-43 – 

Veneza Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda., referente à autorização de 

funcionamento; b) n°. 07-01/3271/00 – Cobrata Empresa Brasileira Auxiliar de Transportes 

Aéreos Ltda., relativo à caducidade de autorização de funcionamento; e c) n°. 07-01/94305/00 – 

Menzies Aviation (Brasil) Ltda., concernente à caducidade de autorização de funcionamento. 

Dada a palavra ao Diretor Ronaldo Serôa da Motta, este solicitou ao Superintendente da SEP, 

Paulo Sérgio Braga Tafner, que discorresse brevemente sobre o Projeto OACI. O 

Superintendente também prestou esclarecimentos sobre a prorrogação dos contratos vinculados 

ao Projeto. Finalmente, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, 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 vinte minutos do dia dezenove 

de maio 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 da Reunião de Diretoria realizada em 19 de maio de 2008 
 
 

CÓDIGO NOME DO SERVIDOR ORIGEM EXERCÍCIO 

CGE IV RITA DE CÁSSIA BORRALHO MENDES SEM VÍNCULO PROCURADORIA 

CGE IV 
MARINA BEZERRA DE MENEZES 

PERIN 
SEM VÍNCULO ASCOM 

CGE I 
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA 

SILVEIRA PELLEGRINO 
SEM VÍNCULO SSO 

CGE II RICARDO SENRA DE OLIVEIRA SEM VÍNCULO GGIP 

 
 

 


