
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2008 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta e cinco 

minutos, teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, na Sala de Reuniões número seiscentos, no sexto andar da sede da 

ANAC no Rio de Janeiro. A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange Paiva 

Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, 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 lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e dois 

de julho de dois mil e oito. Na seqüência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.032142/2008-16; 

Interessado: Superintendência de Segurança Operacional; Assunto: consulta pública sobre 

proposta de elaboração de regra referente à especificação de parâmetros de gravadores digitais de 

dados de vôo - Apêndice F do RBHA 135 e Apêndice M do RBHA 121; Decisão: aprovado por 

unanimidade, tendo em vista os pareceres favoráveis da Gerência-Geral de Certificação de 

Produtos, da Superintendência de Segurança Operacional e do Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA; 2) Processo nº 60800.029848/2008-92; 

Interessado: ANAC; Assunto: aprovação do Plano de Eventos para o ano de 2008; Decisão: 

aprovado por unanimidade, tendo em vista que os eventos ali previstos integram o plano de 

comunicação da Agência, constituindo canal de relacionamento dessa com os que desenvolvem 

atividades relacionadas à aviação civil e seus usuários. Na oportunidade, deliberou-se incumbir a 

Assessoria de Comunicação de elaborar, no prazo de trinta dias, instrução normativa para 

estabelecer as normas e definir os procedimentos para a realização dos mencionados eventos; 3) 

Processo nº 60850.008321/2007-58; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças; 

Assunto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva das esquadrias e fachadas do edifício-sede da Gerência Regional-5; 

Decisão: aprovado por unanimidade, elegendo-se a modalidade “convite” de que trata o art. 23, 

 



inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevista para obras e serviços de 

engenharia até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 4) Processo nº 

60800.047740/2008-81; Interessado: ANAC; Assunto: alteração do Regimento Interno; Decisão: 

aprovado por unanimidade, tendo em vista a necessidade de ajuste de competências das diversas 

unidades que compõem a estrutura da ANAC, em razão da reorganização das respectivas 

atribuições; 5) Processo nº 60800.048087/2008-78; Interessado: Superintendência de Segurança 

Operacional; Assunto: alteração do quantitativo de cargos comissionados da Superintendência de 

Segurança Operacional; Decisão: aprovado por unanimidade, uma vez que as referidas 

modificações não implicam aumento de despesa e permitem melhor adequação das necessidades 

da Agência; 6) Processo nº 60800.023005/2008-82; Interessado: Gerência-Geral de Recursos 

Humanos; Assunto: definição das Metas Institucionais para o Segundo Ciclo de Avaliação de 

Desempenho, correspondente ao período de 1º de março a 31 de agosto de 2008, nos termos do 

Decreto nº 5827, de 29 de junho de 2006; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista o 

que preceitua a Portaria nº 896, de 16 de agosto de 2007; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes 

de Barros: 7) Processo nº 60800.006124/2008-71; Interessado: Superintendência de Infra-

Estrutura Aeroportuária; Assunto: aprovação de Instrução Normativa estabelecendo 

procedimentos sobre a forma de execução da cobrança da Tarifa Aeroportuária de Pouso no 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas, para a aplicação da Resolução ANAC nº 17, 

de 7 de março de 2008; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista a necessidade do 

estabelecimento de tais procedimentos com vistas à correta aplicação do disposto na mencionada 

Resolução e o parecer favorável da Procuradoria; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys: 8) Processo nº 07-01/90210/98; Interessado: TALLA - Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: 

nova autorização operacional para exploração de serviço aéreo público de transporte de 

passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em 

vista a conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a 

regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais 

que regulam a matéria; 9) Processo nº 07-01/91343/98; Interessado: Taguató Aviação Agrícola 

Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista 

a conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a 

regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais 

que regulam a matéria; 10) Processo nº 07-01/08859/68; Interessado: Aeróleo Táxi Aéreo S.A.; 

Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público de 

transporte de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado por unanimidade, 



tendo em vista a conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem 

como a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e 

infralegais que regulam a matéria; Relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta: 11) Processo nº 

60800.036508/2008-18; Interessado: Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação para 

a Aviação Civil; Assunto: Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a ANAC e o Governo de 

Minas Gerais para implantação do Pólo de Aviação Civil no Estado de Minas Gerais; Decisão: 

aprovado por unanimidade, tendo em vista que iniciativas da espécie vêm ao encontro do 

disposto na Resolução CONAC nº 011/2007, que estabelece como diretriz a realização de 

investimentos públicos na formação e capacitação de recursos humanos no setor da aviação civil; 

12) Processo nº 60800.048494/2008-85; Interessado: Superintendência de Relações 

Internacionais; Assunto: realização de audiência e consultas públicas com vistas à obtenção de 

subsídios para a revisão de Acordos de Serviços Aéreos firmados pelo Brasil e para a realização 

de processo seletivo de alocação de freqüências para Angola; Retirado de pauta pelo Relator. 

Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de Rogério Emílio de 

Andrade para ocupar cargo comissionado no Gabinete da Presidência, código CGE II. Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às doze horas e cinco minutos, após o que foi por 

mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes 

lida e assinada. 
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