
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2007

Aos vinte e tres dias do mes de janeiro do ano de dois mil e sete, as quinze

horas e cinquenta e cinco minutos, na Sala de Reunioes de sua Sede,

localizada no Aeroporto Internacional de Brasilia - Setor de Areas de

Concessionarias - Lote 05 - Brasilia-DF, a Diretoria da Agencia Nacional

de Aviacao Civil - ANAC - reuniu-se com a presenca do Dr. Milton

Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; da Dra. Denise Maria

Ayres de Abreu, Diretora; do Dr . Jorge Luiz Brito Velozo , Diretor; do

Dr. Josef Barat, Diretor, e do Dr. Leur Antonio Britto Lomanto , Diretor,

que acordao, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de

presenca: 1) Acolhe a proposta da Superintendencia de Servicos Aereos no

sentido de que seja autorizado que qualquer Diretor, conforme estabelecido

em portaria, tenha poderes para, ad referendum do Colegiado, outorgar

autorizacao para operacao de servicos aereos especializados e servico de

taxi aereo (arts. 201 e 220 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1996 -

Codigo Brasileiro de Aeronautica). 2) Fica autorizada a criacao da 8a

Gerencia Regional, com competencia territorial nos Estados-membros da

Bahia, Sergipe e Alagoas, sediada na cidade de Salvador - BA. 3) Fica

determinado que para cada uma das Gerencias Regionais - GER - e

designado urn Diretor para exercer a funcao de coordenador dessa unidade



administrative perante a Diretoria: o Diretor Milton Zuanazzi sera

responsavel pela 5a e 1a GER; o Diretor Jorge Velozo sera responsavel pela

3a GER; o Diretor Leur Lomanto sera responsavel pela 2a e 8a GER; o

Diretor Josef Barat sera responsavel pela 4a GER e a Diretora Denise

Abreu sera responsavel pela 6a e 7a GER. 4) Devem ser aprovadas

previamente pela Diretoria todas as delegacoes de competencia feitas pelas

Superintendencias As Gerencias Regionais. 5) Aprova as recomendacoes

contidas na Nota Tecnica no. 06/2007, da Superintendencia de Relaroes

Internacionais, que versa sobre o Relatorio Inicial e as Instrucoes que

nortearao as awes da delegacao brasileira a Segunda Parte da I Reuniao de

Consulta Brasil/Venezuela, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro nos

dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2007. 6) Por solicitacao da Coordenacao dos

Jogos Pan Americanos, foi solicitada a indicacao de "um representante da

Presidencia da ANAC e um representante da ANAC Rio de Janeiro para

fazer parte da composicao do Grupo de Trabalho do Turismo". Em

atendimento a solicitacao, fica determinado que a Superintendencia de

Infra-Estrutura fare as indicacoes solicitadas. 7) A Diretoria indefere o

recurso interposto pela concessionaria Pantanal Linhas Aereas S.A. no

processo licitatorio n°. 60800.023932/2006, com base nos fundamentos de

fato e de direito contidos no despacho de folhas 135/139 dos autos (§ 10 do

art. 50 da Lei n°. 9784, de 1999) e homologa o certame pars alocacao de

slots no Aeroporto Internacional de Congonhas - CGH, nos termos do que

dispoe a Resolucao n°. 02/ANAC. A decisao devera ser publicada no

Diario Oficial da Uniao, ressalvando-se que a efetiva utilizacao dos slots

dependera de previa aprovarao da COMCLAR, bem como somente sera

efetivada apos a conclusao das obras de reforma do aeroporto em questao,



ou ulterior deliberacao. 8) Aprova a Nota Tecnica n°. 002/SSA/2007 acerca

das operacoes realizadas pela VRG Linhas Aereas S.A. durante o periodo

de 15/12/2006 a 14/01/2007, e determina o cancelamento das 119 (cento e

dezenove) linhas aereas referidas na Nota Tecnica. E deferido parcialmente

o pedido da VRG Linhas Aereas S.A., constante da peticao encaminhada

via fac-simile em 22 de janeiro de 2007, apenas na parte em que solicits

vista dos autos. 9) Aprova a outorga de autorizacao para operar servico

aereo especializado, na modalidade Aeroagricola, da empresa Jatai Aero

Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do processo n°.

60800.009521/06-32. 10) Aprova a outorga de renovacao de autorizacao

para operar servico aereo especializado na modalidade de

aerolevantamento da empresa Cadic Brasil Aerolevantamento Ltda.,

con forme o que consta dos autos do processo n°. 07-01/07919/01. 11)

Aprova a revogacao de autorizacao para operar servico aereo especializado

da empresa MLY - Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta dos

autos do processo n°. 07-01/94398/00. 12) Aprova a previa aprovacao de

modificacao de atos constitutivos da empresa TAF Linhas Aereas S.A.,

conforme o que consta dos autos do processo n°. 07-01/13852/72. 13)

Aprova a previa aprovacao de modificacao de atos constitutivos da

empresa Webjet Linhas Aereas S.A., conforme o que consta dos autos do

processo n°. 07-01/08543/02. 14) Aprova os pedidos de HOTRAN

constantes do anexo a esta ata. 15) Aprova o inicio do processo n°.

60800.002006/2007-11 relativo a assinatura do periodico Boletim de

Licitacoes e Contratos - BLC, junto a Editora NDJ Ltda., para use da

Procuradoria-Geral da ANAC. 16) Resolve criar uma equipe pars o

levantamento de dados que possibilitem uma avaliacao previa da operacao 9



de empresas aereas nos periodos de alta demanda. 0 Diretor Josef Barat

flea responsavel pela coordenacao desta equipe e pela designacao de seus

membros. 17) Decide abrir em 1° de fevereiro de 2007 Consulta Publica,

por 30 dias sobre as obras a serem realizadas na pista principal do

Aeroporto Internacional de Congonhas - SP. Outrossim, em 7 de marco de

2007 sera realizada Audiencia Publica sobre esse tema. Nada mais

havendo , foram encerrados os trabalhos as dezenove horas e trinta minutos

do dia vinte e tres de janeiro do ano de dois mil e sete, apos o que foi

lavrada esta ata, que a por todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTON SERGIO SILVE ANAZZI

Diretor-Presidente

L UR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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