
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 27/28 DE FEVEREIRO DE 2007

Aos vinte e sete dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e sete, as

quinze horas e dez 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) Aprova o Relatorio Final

da I Reuniao de Consulta - Segunda Parte - Brasil/Venezuela, conforme a

Nota Tecnica no 17/SRI-GENA /2007. 2) Aprova as recomendacoes

contidas na Nota Tecnica no 18/SRI-GENA/2007. 3) Aprova a Nota

Tecnica no 21/SRI-GGRI/2007 que trata da distribuicao de frequencias

internacionais e recomenda: 1) Alocar a Master Top Airlines Ltda., nos

termos do acordo aereo com a Argentina e Chile, as seguintes capacidades

para a realizacao de servicos regulares exclusivamente cargueiros:

Argentina - 2 frequencias semanais; e Chile - 2 frequencias semanais; 2)

I



Alocar a Varig Logistica S.A., nos termos dos acordos aereos com a

Argentina, Bolivia, Chile, Equador e Panama, as seguintes capacidades

para a realizacao de servicos regulares exclusivamente cargueiros:

Argentina - 3 frequencias semanais; Bolivia - 2 frequencias semanais;

Chile - 2 frequencias semanais; Equador - 2 frequencias semanais de longo

curso; e Panama - 1 frequencia semanal. 4) Aprova o Relatorio Final da V

Reuniao do Grupo Especial para a Modemizacao da Convencao de Roma,

conforme contido na Nota Tecnica no 022/SRI-ATRI/2007 e determina que

seja feito um relato a ser encaminhado ao CONAC sobre o terra ali tratado.

5) Aprova o Relatorio Final da 18a Reuniao do Conselho de Autoridades do

Sistema Sub-Regional, conforme consta na Nota Tecnica no 023 SRI-

GENA/2007. 6) Autoriza a participacao de representantes da

Superintendencia de Relacoes Internacionais, da Superintendencia de Infra-

estrutura Aeroportuaria e da Superintendencia de Seguranca Operacional

no Simposio Mundial da OACI sobre Desempenho do Sistema de

Navegacao Aerea a ser realizado na cidade de Montreal, Canada, de 26 a

30 de marco de 2007. 7) Aprova a realizacao do International Meeting

"FAA operational Loads Monitoring Program - Analysis of BEM-145 XR

DFDR DATA", conforme o que consta na Nota Tecnica 003/2007/GGCP,

de 15 de fevereiro de 2007. 8) Aprova a outorga de autorizacao para operar

servico aereo especializado na modalidade aeroagricola da empresa

Sucesso Aero Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do processo

no 60800.004344/06-06. 9) Aprova a outorga de autorizacao para operar

servico aereo especializado na modalidade aeroagricola da empresa Planeta

Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no



07-01/26426/05. 10) Aprova a outorga de autorizacao para operar servico

aereo especializado na modalidade aeroagricola da empresa VCM Aviacao

Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-

01/94401/00. 11) Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a

INFRAERO, aprova os pedidos de HOTRAN constantes do anexo a esta

ata. 12) Fica autorizado o funcionamento e canceladas as autorizacoes das

agendas de carga aerea contidas no anexo a esta ata. 13) Concede vista a

Diretora Denise Abreu dos seguintes processos sobre autorizacao para

funcionamento como agencia de carga aerea: processo no

60800.000120/2007-06; processo no 60800.012479/2006-37; processo no

60800.023434/2006-98; processo no 60800.018525/2006-10. 14) Tendo em

vista o adiantado da hora, acordao os Diretores em interromper a presente

reuniao e reinicia-la na tarde de 28 de fevereiro de 2007. Dada

continuidade a reuniao, as quatorze horas e trinta minutos do dia 28 de

fevereiro de 2007, deliberou -se: 15) Da previa aprovacao ao aumento do

capital social da companhia TAM LINHAS AEREAS S.A., sem emissao

de novas awes, como deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria dessa

empresa, ocorrida em 31 de janeiro de 2007, conforme o que consta dos

autos do Processo no 07-01 /2797/86. 16) Fica indicado para ocupar a

titularidade da Gerencia Regional 3, ENZO SCHIAVO FILHO, e a

titularidade da Gerencia Regional 8, Nelio Augusto de SA. 17) Aprova a

indicacao de Henrique Salles Gennari para ocupar o cargo de Gerente-

Geral de Certificacao e Operacoes da Superintendencia de Infra-estrutura

Aeroportuaria. 18) Aprova a realizacao de seminario sobre regulacao no

dia 20 de marco de 2007, como parte das comemoraroes do primeiro ano



de funcionamento desta Agencia Reguladora. Nada mais havendo, foram

encerrados os trabalhos as dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia

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

por todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTODYSERGIO SILVEIRA ZJ NAZZI
Diretor-Presidente

DENISE MARIA AYRES. DE ABREU
Diretor

Diretor

4


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

