
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2007

Aos dezenove dias do mes de junho do ano de dois mil e sete, as quinze horas,

na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no Aeroporto Internacional de

Brasilia - Setor de Areas Concessionarias - Lote 05 - Brasilia-DF, a Diretoria

da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC reuniu-se corn a presenca do

Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; 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 a participacao da ANAC na 4°

edicao da LABACE - Latin American Business Aviation Conference &

Exhibition, no periodo compreendido entre os dias 9 e 11 de agosto e designa

a Superintendencia de Estudos, Pesquisas e Capacitacao para a Aviacao Civil

como coordenadora das palestras que serao proferidas por representantes da

Agencia. Ainda, designa a Superintendencia de Administracao e Finanras para

assumir a coordenarao do espaco fisico a ser ocupado pela ANAC no evento.

2) Aprova as conclusoes contidas na Nota Tecnica n° 009/2007/GGCP, sobre

o relato da reuniao ANAC - GGCP/SRI corn a EASA, realizada de 12 a 15 de

junho de 2007, em Sao Jose dos Campos. 3) Conhece do pedido sobre o

pagamento de emolumentos junto a Agencia Nacional de Aviarao Civil, para

habilitarao de pilotos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF,

nao the dando provimento, de acordo com o voto do Relator, anexo a Ata, e,



conforme o que consta dos autos do processo no 053001959/2006. 4)

Apresentada pelo titular da Terceira Gerencia Regional, a proposta de nova

metodologia para fomento da formacao de pilotos. 5) Autoriza a participacao

do Gerente-Geral de Infra-estrutura Tecnica, Eng. Paulo Jorge de Medeiros

Vieira, no Programa Universal de Auditorias da Vigilancia da Seguranca

Operacional (USOAP), no Mexico e na Guatemala, conforme o que consta da

Nota Tecnica n°. 79/SIE-GGIT/2007. 6) Declara caducidade as empresas de

servicos auxiliares de transporte aereo constantes do anexo a esta Ata. 7)

Outorga autorizacao para operar servicos aereos publicos de transporte de

passageiros, cargas e mala postal na modalidade de taxi aereo, a empresa

Oliveira Silva Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta dos autos do processo

no 07-01/6968/97. 8) Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a

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

9) Aprova o inicio do seguinte processo administrativo, para fim de

contratacao de servico: processo no 60800.020513/2007-28. Outrossim, aprova

o inicio do seguinte processo administrativo, para fim de aquisicao de bens:

processo no 60800.023092/2007-97. 10) Solicita As Superintendencias,

relatorio final sobre os preparativos da ANAC para os Jogos Pan-americanos

do Rio de Janeiro. 11) Designa o Diretor Josef Barat como interlocutor da

ANAC com o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social -

BNDES, para assinatura de convenio com essa instituicao. 12) Aprova a

indicacao de profissionais para ocupar cargos comissionados na ANAC,

conforme relacao anexa. 13) Designa o Secretario-Geral, Henrique Augusto

Gabriel, para acompanhamento do Projeto que trata da nova Lei das Agencias.

14) Em reuniao de Diretoria realizada no dia 19 de junho de 2007, foi acolhido

o voto de f1s. 93/96 dos autos, pelos Diretores Jorge Velozo, Leur Lomanto e

Josef Barat, prolator desse voto, que ratifica e fundamenta a decisao tomada

na Reuniao de Diretoria de 22 de maio de 2007, determinando que duas



frequencias para voos internacionais entre o Brasil e a Alemanha (referidas na

Nota Tecnica n° 030/SRI-GENA/2007), anteriormente utilizadas para a

prestarao do serviro de transporte aereo unicamente de carga, sejam ofertadas

em licitarao publica para a prestacao de servicos de transporte aereo de

natureza mista, ou seja, transporte de passageiros e carga. Nada mais havendo,

foram encerrados os trabalhos as dezessete e trinta minutos do dia dezenove

de junho do ano de dois mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por

todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTON SERGIO SILVEI14 ZUANAZZI

Diretotr-Pres

Diretor

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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