
Nesta ATA podemos verificar a criação da Associação Profissional dos Aeronautas do Distrito Federal. Hoje, 
Sindicato Nacional dos Aeronautas. Nela constam informações como as da nossa primeira gestão, presidida por 
Eduardo Henrique Martins de Oliveira, em 26 de Janeiro de 1942. 

Ata de Fundação da Associação Profissional dos Aeronautas do Distrito Federal 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e dois, no prédio da Rua 

Buenos Aires, nº41, reuniram-se os abaixo assinados para fundar a Associação Profissional do Aeronautas do 

Distrito Federal. Aberta a sessão, o Sr. Comandante Licínio Corrêa Dias solicitou a assembleia a indicação de 

um nome para a presidência dos trabalhos. Houve a escolha do próprio Comandante Corrêa Dias, que 

convidou para completarem a mesa os Srs. Durval Pinheiro Barros e Auderico Silvério dos Santos. O SENHOR 

Presidente da mesa usou da palavra e declarou a finalidade da reunião, isto é: 

1º Fundação da Associação; 

2º Leitura, discussão e aprovação dos 

Estatutos; 3º Eleição e posse da 

diretoria e conselho fiscal; 

Falou o Dr. Paulo de Barros Andrade Lima, explicando como nascera a ideia da fundação da Associação, 

referiu-se ao sucesso das démarches empreendidas para a formação do núcleo fundado ali presente e, por 

último propôs a fundação da Associação. Foi aprovada por aclamação a proposta; 

Em seguida o presidente procedeu a leitura dos projetos de estatutos elaborado pela comissão 

constituída pelos Srs. Licínio Corrêa Dias, Paulo Barros de Andrade Lima, Auderico Silvério dos Santos e Durval 

Pinheiro de Barros. Após os debates foram os estatutos aprovados, com as emendas apresentadas. Passando 

a eleição, usaram das palavras vários associados, indicando os nomes das pessoas que deveriam ser 

aproveitadas na primeira diretoria. 

Havendo perfeita união de vistas, o Sr. Alicio Gabriel de Carvalho propôs que a eleição se 

processasse por aclamação a que foi feito. 

Assim foram eleitos: 

Presidente: Eduardo Henrique Martins 

de Oliveira; Secretário: Auderico 

Soares dos Santos; Tesoureiro: Durval 

Pinheiro de Barros; 

Conselho fiscal: Licínio Corrêa Dias, Alicio Gabriel de Carvalho e Sérvulo de Paula Machado; 

Imediatamente após a eleição o Presidente a mesa declarou empossada a primeira Diretoria. 

Congratulando-se com os presentes pela perfeita ordem observada, o Sr. Licínio Corrêa convidou a 

figurarem na mesa os membros da Diretoria naquele momento empossados em seus cargos. 

Por último, usou da palavra o Presidente eleito, este numa breve oração, afirmou os seus propósitos 

de bem servir a Instituição. 

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa ás seis (6) horas e doze (12) minutos. Do que para 

constar lavro apresente ata, que vai assinada por todos os presentes. 

Em tempo: O Secretário eleito chamou-se Auderico “Silvério” dos Santos e não Auderico “Soares” 

dos santos. 

 

Fonte: Acervo SNA



 



 



 


