
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2007

Aos tres dias do mes de abril do ano de dois mil e sete, as dezesseis horas, 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. Josef Barat , Diretor, e do

Dr. Leur Antonio Britto Lomanto , Diretor, que acordao: 1) Prorroga, ate 30

de abril de 2007, a Consulta Publica sobre a edirao de norma que objetiva

disciplinar o acesso ao transporte aereo de passageiros que necessitam de

assistencia especial, que substituira a IAC 2508-0796, de 1° de julho de 1996,

conforme solicitado pela Coordenadoria Nacional para Integracao da Pessoa

Portadora de Deficiencia - CORDE e pela Procuradoria Federal dos Direitos

do Cidadao. 2) Aprova a Nota Tecnica n° 021/SEP/2007, tern por finalidade

estabelecer instrucoes quanto a criacao, preparacao, execucao e avaliacao dos

cursos desenvolvidos na Gerencia de Capacitacao de Recursos Humanos,

atraves das metodologias tradicional e trainair, no ambito desta Agencia. 3)

Aprova a alteracao de atos constitutivos da empresa Oceanair Linhas Aereas
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Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-01/095657/2002. 4)

Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a INFRAERO, aprova o pedido

de HOTRAN constante do anexo a esta ata. 5) Aprova a participacao dos

representantes da Superintendencia de Seguranca Operacional Jefferson de

Lucena Costa, Vanessa dos Santos Januario Machado e Ana Lucia Tavares

Monteiro no Segundo Simposio de Linguagem de Aviacao, a ser realizado de

7 a 9 de maio em Montreal, conforme o que consta da Nota Tecnica no

029/SRI-GCOI/2007. 6) Aprova a Nota Tecnica 031 /SRI-GGRI/2007, sobre

alocacao de frequencias internacionais. 7) Aprova o relatorio inicial e as

instrucoes para a XII Reuniao de Consulta Brasil/Franca, e designa o Chefe da

Delegacao brasileira, conforme consta da Nota Tecnica no 033/SRI-

GENE/2007. 8) Concede vista a Diretora Denise Abreu da Nota Tecnica no

034/SRI-GENA/2007, que trata da solicitacao de prorrogarao de prazo de

implementarao de frequencias para os Estados Unidos da America e

estabelecimento de prazo limite para a operacionalizacao de HOTRAN. 9)

Aprova a realizacao do encontro para a constituicao do Comite ou Comissao

da Aviacao Civil da CPLP, conforme o que consta da Nota Tecnica no

035/SRI-GCOI/2007. 10) Aprova a Nota Tecnica no 036/SRI-GGCOI/2007,

com as recomendacoes nela contidas e determina a Superintendencia de

Relacoes Internacionais que sejam feitos contatos com a autoridade

aeronautica nigeriana, para que seja considerada a possibilidade do aumento

de frequencias entre o Brasil e aquele pals. 11) Aprova o inicio dos seguintes

processos licitatorios: processo no 60800.998266/2007-DV; processo no

60800.008869/2007-93. 12) Aprova a Nota Tecnica no 018/SIE-GGCO/2007,

sobre a Reuniao do Grupo de Trabalho dos Peritos em Transporte de Artigos



Perigosos da ICAO. 13) Aprova a Nota Tecnica n° 049/SIE-GGFS/2007,

sobre a Instalacao de Serviros da Agencia Brasileira de Informaroes (ABIN)

em Aeroportos. 14) Aprova a Nota Tecnica n° 046/SIE-GGCO/2007, que trata

da Habilitarao para Trafego Aereo Internacional de Cargas Aereas do

Aeroporto Regional de Maringa - Silvio Name Junior. 15) Aprova o

cancelamento das autorizacoes de funcionamento das agencias de carga aerea

constantes do anexo a esta ata. 16) Aprova as autorizacoes de funcionamento

das agencias de carga aerea constantes do anexo a esta ata. 17) Declara

caducidade as empresas de servicos auxiliares de transportes aereo constantes

do anexo a esta ata. 18) Aprova a participacao de pesquisadores da Gerencia

de Estudos de Ergonomia na Aviarao Civil - GEEA/SEP em eventos

cientificos no exterior, conforme consta da Nota Tecnica n° 026/SEP/2007.

19) Conhece do Officio SNEA/PRESI/n° 16/2007 sobre a Sugestao de Criacao

do "Comite Tecnico" para elaborar uma metodologia de calculo para apurar

prejuizos das empresas aereas em face dos atrasos e cancelamentos dos voos.

Considerando que a competencia para analise do pleito e do Ministerio da

Defesa em conjunto com a Advocacia Geral da Uniao fica determinada a

remessa de copia dos autos do processo a essas duas instituicoes, com copia

do voto do Relator que embasou esta decisao, apos o que devem os autos ser

arquivados no ambito desta Agencia Reguladora. 20) Aprova a modificacao

dos atos constitutivos da empresa VRG Linhas Aereas S/A, datada de 11 de

janeiro de 2007, com excecao de um dos itens constantes no referido

instrumento, relativo a emissao de debentures em favor de credores da Classe

II e credores extraconcursais, eis que em desacordo com o quanto disposto no

Edital de Leilao da Unidade Produtiva do Grupo UPV, nos termos do voto



exarado pela Diretora Denise Abreu, nos autos do processo no

60800 . 005696/2006-71. 21) Concede anuencia previa para a transferencia de

controle acionario da VRG Linhas Aereas S/A a GTI S/A, em acolhimento as

manifestacoes tecnicas contidas na processo no 60800 .005696/2006-71.

Determina, outrossim , que a Secretaria-Geral que encaminhe copia do

processo ao CADE, em cumprimento ao disposto no art . 6°, paragrafo unico,

da Lei 11.182/05 c/c o paragrafo 3° do art . 54 da Lei 8 . 884/94 . 22) 0 Diretor

Leur Lomanto poe em mesa seu voto-vista sobre a Nota Tecnica no 028/SRI-

GENE/2007 que trata da concessao de capacidade adicional provisoria para a

Espanha. E o teor da parte dispositiva do voto: "Apos analise da Nota Tecnica

n° 028/SRI-GENE/2007, e estando de acordo com os seus conteitdo e

fundamentos, VOTO FA VORA VELMENTE a inclusdo de 04 (quatro)

frequencias entre Madri e o Rio de Janeiro, sendo 02 (duas) para a Iberia e

02 (duas) para a Air Europa, para a realizacao de servicos mistos regulares

provisoriamente , ate a proxima Reuniao de Consulta, uma vez que, no caso,

ester evidente a elevada demanda de turismo neste inicio de ano no Rio de

Janeiro e ainda, e certo que as empresas brasileiras nao tem apresentado

pretensoes em relagdo ao mercado Brasil/Espanha . Quanto a inclusao de 02

(duas) frequencias para Guarulhos/Sao Paulo, VOTO CONTRARIAMENTE

ao pleito , por entender nao ser prudente concede-las, uma vez que e certo o

fato de que este aeroporto sofre reflexos com a reforma do aeroporto de

Congonhas/Sao Paulo e suas consegiientes restricoes. Gostaria de ressalvar,

entretanto, a necessidade de a Superintendencia de Relacoes Internacionais

envidar esforcos junto a autoridade aeronautica espanhola para que sejam

reforcadas as operagoes no Nordeste do nosso pals. " A Diretoria por
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unanimidade acompanhou esse voto . 23) Aprova a indicacao de profissionais

para ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme relacao anexa. Nada

mais havendo , foram encerrados os trabalhos as dezenove horas e dez minutos

do dia tres de abril do ano de dois mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata,

que a por todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTO2 SERGIO SILVEIRA 2 MAZZI

Diretor-Presidente

-BUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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