, DE 2020

Da
COMISSÃO
DE
SERVIÇOS
DE
INFRAESTRUTURA, sobre o Mensagem (SF) nº
58, de 2020, da Presidência da República, que
submete à consideração do Senado Federal, em
conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f",
da Constituição, combinado com o art. 23 da Lei
nº 13.848, de 25 de junho de 2019, o nome do
Senhor JOSÉ LUIZ POVILL DE SOUZA, para
exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, em vaga decorrente do
término do mandato de Alex Castaldi Romera.

Relator: Senador FABIANO CONTARATO

I – RELATÓRIO
O Senhor Presidente da República, por meio da Mensagem nº
58, de 2020, submete ao exame do Senado Federal a indicação do Senhor
JOSÉ LUIZ POVILL DE SOUZA para exercer o cargo de Ouvidor da
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, conforme o disposto no art. 52,
inciso III, alínea f, da Constituição Federal e no art. 23 da Lei nº 13.848, de
25 de junho de 2019.
É competência privativa do Senado Federal apreciar
previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares
de cargos públicos que a Lei determinar, nos termos do citado dispositivo
constitucional. No âmbito do Senado Federal, de acordo com o art. 104 do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a apreciação da indicação em
tela cabe a esta Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). Em
conformidade com o art. 383 do RISF, a Comissão de Serviços de
Infraestrutura (CI) deve arguir o indicado e apreciar o relatório com base nas
informações prestadas sobre o candidato.
De acordo com a Lei nº 13.848, de 2019, o ouvidor deverá ter
notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores
econômicos, ou no campo específico de atuação da agência reguladora.
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RELATÓRIO Nº

O indicado é cidadão brasileiro, bacharel em Direito, graduado
pela Universidade do Estado do Rio de janeiro (UERJ). Além do curso de
graduação já mencionado, sua formação registra: MBA de Gestão em
Política de Segurança Pública, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); Curso
Superior de Polícia, pela Academia Nacional de Polícia (ANP); Curso de
Altos Estudos de Política e Estratégia, pela Escola Superior de Guerra
(ESG); e, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Curso de
Defesa do Usuário e Simplificação, Curso de Gestão em Ouvidoria e Curso
de Tratamento de Denúncias em Ouvidoria.
O currículo que encaminha apresenta o início de sua atuação
profissional na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 1983, onde exerceu
atividades de policiamento ostensivo e comando de guarnição de
patrulhamento tático motorizado.
Posteriormente, a partir de 1988, passou a integrar o corpo de
servidores da Polícia Federal (PF). Nesta corporação exerceu atividades de
polícia judiciária da União, atividades de polícia marítima e de fronteiras,
atividades correicionais e disciplinares e de investigação de crimes
ambientais.
Em cargos de chefia nessa corporação, assevera ter obtido
experiência em gestão de equipes e liderança de equipes operacionais, gestão
de processos, elaboração e gestão de contratos administrativos, gestão de
recursos de TIC e planejamento estratégico, ordenação de despesas, e
elaboração de normas administrativas, inclusive de aviação. Atuou no
sistema nacional de procurados e impedidos, na implantação do projeto de
expedição do novo passaporte brasileiro e no planejamento de grandes
eventos.
Quanto a sua atuação na ANAC, consta em seu currículo que o
indicado é atualmente Chefe de Gabinete. Iniciou sua atuação nessa Agência
no ano de 2015, tendo já exercidos os cargos de Assessor Técnico, atuando
junto a Diretoria Colegiada na análise de processos submetidos à decisão dos
Diretores, e de Assessor Especial, atuando na análise de processos a serem
decididos pelo Diretor-Presidente. Alude ainda o indicado que os diversos
cargos exercidos na ANAC permitiram-no colher experiências específicas
em áreas como: gestão de conflitos, processos seletivos para ocupação de
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O curriculum vitae anexo à Mensagem Presidencial relata a
formação acadêmica e a experiência profissional do Sr. JOSÉ LUIZ POVILL
DE SOUZA, que passo a resumir.

No que concerne à Ouvidoria, ressalta que compartilhou com a
equipe desse órgão de assistência à Diretoria da ANAC a tarefa de sua
reestruturação e adequação ao Código de Defesa dos Usuários do Serviço
Público e seu regulamento, com atualização de normativos internos,
instituição de nova sistemática de tratamento das manifestações e interação
com as unidades finalísticas.
Como Chefe de Gabinete, cargo que exerce presentemente,
pontua que continua adquirindo experiência nos assuntos administrativos da
Agência e referentes a seu relacionamento institucional. Destaca ainda que
participa do Subcomitê de Integridade, onde são discutidas as medidas de
conformidade com a legislação e com o Código de Ética e Conduta da
Agência.
E que, no intuito de consolidar sua experiência na ANAC,
dedica-se atualmente a concluir o Programa de Certificação em Ouvidoria,
concedida pela Ouvidoria-Geral da União em parceria com a ENAP.
Cumpre, por fim, relatar que o candidato apresentou os
documentos exigidos pelo art. 383, inciso I, alíneas a, b e c do Regimento
Interno, juntamente com as declarações de que trata o § 3º do caput do
mesmo artigo.
São essas as informações que apresentamos à Comissão de
Serviços de Infraestrutura para que possa deliberar sobre a indicação do
Senhor JOSÉ LUIZ POVILL DE SOUZA para ser conduzido ao cargo de
Ouvidor da Agência Nacional de Aviação Civil.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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cargos, estruturação de canais de atendimento, elaboração de normativos
internos e, também, sobre temas relacionados às atividades de Auditoria,
Corregedoria e Ouvidoria.

