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AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2007

Aos treze dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e Sete, as quinze

horas e trinta 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; e do Dr. Josef Barat,

Diretor, que acordao, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de

presenca: 1) Considerando o officio PRES-040/2007, de 12 de fevereiro de

2007, encaminhado a esta Agencia Reguladora pelo Sindicato Nacional dos

Aeronautas, a Diretoria deferiu o pedido de que o representante da entidade

sindical, Comandante Celio Eugenio de Abreu Junior, sustente oralmente

ao Colegiado, nesta reuniao, consideracoes sobre o edital do primeiro

concurso publico pars contratacao de servidores da ANAC. Apos a

exposicao determinou-se a Superintendencia de Administracao e Financas

que analise as consideracoes apresentadas. 2) Apresentado o projeto

denominado "caneta digital" pela Superintendencia de Servicos Aereos, a

Diretoria autorizou a implantacao desse projeto, em principio, de forma

experimental. 3) Aprova a Nota Tecnica da Superintendencia de Servicos

^-l



Aereos que nega as solicitacoes da VRG Linhas Aereas pars cancelamento

e suspensao de voos cujas autorizacoes ja foram revogadas na reuniao de

diretoria realizada em 23 de janeiro de 2007. 4) Aprova o termo de

cooperarao tecnica a ser celebrado pela ANAC e a UNIAO, por intermedio

do Ministerio da Justica (Secretaria Nacional de Seguranca Publica), cujo

objeto e a cooperacao em atividades de fiscalizacao. 5) Designa a Diretora

Denise Abreu como relatora do estudo feito pela Superintendencia de

Relacoes Internacionais sobre "relacoes com a comunidade europeia, no

tocante a aviacao civil. 6) Aprova que seja colocada em consulta publica

minuta de resolucao sobre transportes de liquidos em aeronaves que fazem

voos internacionais. 7) Aprova parcialmente a Nota Tecnica n° 007/SRI-

ATRI/2007, de modo a adotar as aroes nela recomendadas, a exce9do

daquela que propoe a alocacao de 5 (cinco) frequencias mistas pars a

Cidade do Mexico a Gol Linhas Aereas. Sobre essas frequencias, deliberou

a Diretoria alocar a OceanAir, aderindo, assim, as justificativas dos votos

vencidos na "Plenaria da Superintendencia de Relacoes Internacionais",

que analisou a materia previamente e sugeriu a alocacao dessas frequencias

a Gol Linhas Aereas. 8) Autoriza a prorrogacao da do prazo para entrega

do relatorio da auditoria de que trata a Portaria 001 /DIR/2007, ate 1 ° de

marco de 2007. 9) Aprova a outorga de autorizacao para operar servico

aereo especializado nas modalidades de aerofotografia, aerolevantamento e

aeroagricola da empresa ENGEMAP Engenharia, Mapeamento e

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

07-01/21531/05. 10) Aprova a outorga de autorizacao para operar servico

aereo especializado nas modalidades de aerofotografia, aerolevantamento e

aeroagricola da empresa Mococa Aero Agricola Ltda., conforme o que
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consta dos autos do processo no 67900.007535/2006-32. 11) Aprova a

outorga de autorizacao para operar servico aereo especializado nas

modalidades de aerofotografia, aerolevantamento e aeroagricola da

empresa ADL Aviarao Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo no 60800.012492/2006-96. 12) Aprova a autorizacao para

funcionamento juridico da empresa Sao Paulo Air Transports - Ltda.,

conforme o que consta dos autos do processo no 60800.015694/2006-62.

13) Revoga a autorizacao para operar serviros aereos especializados e de

taxi aereo da empresa Helisanta Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta

dos autos do processo no 07-01/014904/96. 14) Apos consulta ao Comando

da Aeronautica e a INFRAERO, aprova os pedidos de HOTRAN

constantes do anexo a esta ata. 15) Aprova a participacao de 1 (um)

servidor da Superintendencia de Servicos Aereos, de 1 (um) servidor da

Secretaria-Geral, 1 (um) servidor da Corregedoria e I (um) servidor da

Procuradoria, na XXXI Jomada Latino Americana de Direito Aeronautico

e Espacial, a realizar-se no periodo de 20 a 23 de marco de 2007, em

Sevilha-Espanha, conforme o que consta na Nota Tecnica Conjunta no

001/SSA/SG/CRG/ANAC. 16) Aprova as recomendacoes contidas na Nota

Tecnica no 010/SRI-GENA/2007, que trata do Acordo sobre Transporte

Aereo Brasil - Estados Unidos da America. 17) Aprova a Nota tecnica no

016/SRI-GENE/2007, que recomenda solicitar ao Ministerio das Relacoes

Exteriores o pedido de designasao da TAM Linhas Aereas para atuar em

codigo compartilhado com a TAP Portugal, entre o Brasil e Portugal. 18)

Aprova a participarao de servidores da Agencia no curso de Gestao da

Aviacao Civil, ministrado pelo Centro de Formacao de Recursos Humanos

em Transporte - CEFTRU e designa o Diretor Josef Barat para coordenar
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as relacoes com a instituicao e a selecao dos participantes. 19) Aprova a

Nota Tecnica no 14/SEP sobre o Treinamento para Instrutores em

Seguranca da Aviacao Civil, no periodo de 19 a 23 de marro de 2007. 20)

Aprova o inicio dos seguintes processos licitatorios: processo no

60800.003409/2007-79; processo no 60800.004293/2007-95; processo no

60800.004292/2007-41; processo no 60800.004291/2007-04; processo no

60800.004288/2007-82; processo no 60800.004278/2007-47; processo no

60800.004273/2007-14; processo no 60800.004272/2007-70; processo no

60800.002183/2007-99; processo no 60800.004381/2007-97; processo no

60800.004380/2007-42; processo no 60800.00231/2007-02; processo no

60800.004624/2007-97; processo no 60800.005405/2007-25. Nada mais

havendo, foram encerrados os trabalhos as vinte horas do dia treze de

fevereiro do ano de dois mil e sete, apos o que foi lavrada esta ata, que e

por todos os Diretores presentes lida e assinada.

N SERGIO SILVEIIANAZZI

DENISE MARIA AYRES DE ABREU

LOZO

Diretor
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