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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às dez horas e quarenta e cinco 

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 pelo Diretor-

Presidente Substituto, Alexandre Gomes de Barros, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia 

Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores Marcelo Pacheco dos 

Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, 

justificadas as ausências da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, e do Diretor Cláudio 

Passos Simão. Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria 

realizada no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e oito. Na seqüência, procedeu-se à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente Substituto, Alexandre 

Gomes de Barros: 1) Processo nº 60800.077902/2008-14; Interessado: Superintendência de Infra-

Estrutura Aeroportuária - SIE; Assunto: Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) para o 

Aeroporto de Jacarepaguá (SBJR), no Rio de Janeiro; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

considerando que, sob o aspecto do número de movimentos de aeronaves, o aeródromo em causa 

apresenta condições particulares de operação, o que, em virtude do disposto no art. 67 da Portaria 

nº 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987, constitui fato determinante para a elaboração de plano 

específico para o mesmo, bem como a manifestação favorável da Procuradoria; 2) Processo nº 

60800.017669/2008-11; Interessado: SIE; Assunto: instauração de consulta pública com vistas à 

revogação da Resolução nº 008, de 13 de março de 2007; Retirado de pauta pelo Relator; 

Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 3) Processo nº 07-11/2292/02; Interessado: 

Avenorte Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: revogação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, em virtude da paralisação das atividades da empresa por período 

superior a doze meses e conseqüente cassação do respectivo Certificado de Homologação de 

Empresa de Transporte Aéreo - CHETA pela autoridade aeronáutica, conforme o disposto nos 

arts. 18 e 34, incisos II e VI, da Portaria nº 190/GC5, de 20 de março de 2001; 4) Processo nº 07-

01/8018/93; Interessado: Tenoar Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: nova 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, e a manifestação favorável da Superintendência 

de Serviços Aéreos - SSA; 5) Processo nº 60800.049706/2008-41; Interessado: Gol Transportes 

Aéreos S.A.; Assunto: extinção do contrato de concessão em decorrência da incorporação da 

empresa pela VRG Linhas Aéreas S.A.; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria da Diretora-

Presidente, Solange Paiva Vieira (leitura pelo Diretor-Presidente Substituto, Alexandre Gomes de 

Barros): 6) Processo nº 60800.067500/2008-01; Interessado: Superintendência de Administração e 

Finanças - SAF; Assunto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

divisórias para as dependências da ANAC em Brasília e no Rio de Janeiro por meio de licitação 

na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, considerando que a contratação encontra-se plenamente justificada nos autos e a 

manifestação favorável da Procuradoria; 7) Processo nº 60800.055487/2008-30; Interessado: 

SAF; Assunto: aquisição de material de consumo por meio de licitação na modalidade pregão 

eletrônico do tipo menor preço por item; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que 

a contratação encontra-se plenamente justificada nos autos e a manifestação favorável da 

Procuradoria; 8) Processo nº 60800.060576/2008-06; Interessado: SAF; Assunto: aquisição, 

instalação e configuração de Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) do tipo PABX 

para a ANAC no Rio de Janeiro por meio de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo 

menor preço global; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que o equipamento 

atualmente em uso naquela Cidade encontra-se obsoleto, com mais de dez anos de utilização e 

capacidade inferior à demanda da Agência, bem como a manifestação favorável da Procuradoria; 

Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão (leitura pelo Diretor-Presidente Substituto, Alexandre 

Gomes de Barros): 9) Processo nº 60800.070429/2008-36; Interessado: Superintendência de 

Segurança Operacional - SSO; Assunto: reabertura de prazo, por dez dias, da consulta pública 

relativa ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 11 - RBAC 11, que estabelece 

procedimentos e normas gerais para a elaboração de regras e emendas aos Regulamentos da 

ANAC; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando, além de o período estabelecido para 

a consulta original ter sido considerado por interessados exíguo (dez dias), o fato de haver 

ocorrido lapso entre as datas de publicação do Aviso correspondente na imprensa oficial e de 

disponibilização dos documentos para consulta na internet. Na seqüência, tecendo considerações 

sobre o andamento da consulta pública de que trata o Aviso publicado no Diário Oficial da União 

de 19 de novembro de 2008, referente à revogação da Portaria nº 187/DGAC, de 08 de março de 

2005, que estabelece critérios de utilização dos aeroportos situados nas Áreas de Controle 



Terminal (TMA) do Rio de Janeiro, os Diretores, de comum acordo, diante da relevância da 

questão, deliberaram por que, paralelamente ao processo de consulta em curso, fosse convocada 

audiência pública para discussão do assunto, como forma de ampliar os meios de participação de 

interessados. Por fim, a Diretoria decidiu ratificar, por unanimidade, a indicação de Gildenora 

Batista Dantas Milhomem para exercer o cargo comissionado de Superintendente de 

Administração e Finanças, código CGE I, e aprovar, por unanimidade, as indicações de Aluizo 

Silva de Lucena para exercer cargo comissionado na SAF, código CGE IV, Kélvia Frota de 

Albuquerque para exercer o cargo comissionado de Gerente Regional da Quarta Gerência 

Regional, código CGE III, e Jorge Guedes Lopes para exercer o cargo comissionado de Gerente 

de Licenças de Pessoal na SSO, código CGE III. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 

trabalhos às onze horas e quinze 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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