
A

AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2007

Aos vinte e sete dias do mes de junho do ano de dois mil e Sete, as quinze

horas e quarenta minutos, 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 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. Leur Antonio Britto Lomanto , Diretor,

que acordao, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de presenca:

1) Aprova a Nota Tecnica N°. 001/GGIP/2007, que trata do Programa

Nacional de Reducao de Ocorrencia de Incursoes em Pista de Pouso e

Decolagem (PN-ROIP). 2) Aprova a participacao de 1 (um) representante da

Superintendencia de Servicos Aereos e de 2 (dois) representantes da

Superintendencia de Seguranca Operacional, na Convenrao e Exposicao de

Aviacao - ALA MIAMI 2007, a ser realizada no periodo compreendido entre

os dias 8 e 10 de junho de 2007, em Miami - Florida. 3) Conhece do Relatorio

Final e do Memorando de Entendimentos referentes a 3a Reuniao de Consulta

Aeronautica Brasil/ Panama, realizada na cidade do Rio de Janeiro, nos dias



23 e 24 de maio de 2007, conforme o que consta da Nota Tecnica No 57/SRI-

GENA/2007. 4) Autoriza a participarao dos INSPAC Doris Vieira da Costa e

Jorge Luiz Vieira de Andrade, no Curso sobre Sistemas de Gerenciamento de

Seguranca de Aviacao, a realizar-se em Washington - D.C., EUA, de 16 a 27

de julho de 2007. 5) Autoriza a participacao do tecnico Antonio Carlos de

Souza Serapiao, da Superintendencia de Seguranca Operacional, na 13a

Reuniao/Seminario de Trabalho de Autoridades e Planejadores ATM das

Regioes CAR/SAM, a ser realizada na cidade de Bogota-Colombia, de 9 a 13

de julho de 2007, conforme o que consta da Nota Tecnica No 059/SRI-

GCOI/2007. 6) Aprova as conclusoes contidas na Nota Tecnica no

060/SRI/2007, que trata da 19a Reuniao do Grupo de especialistas da

Comissao Latino-Americana de Aviacao Civil, realizada na cidade do Rio de

Janeiro, de 25 a 27 de abril de 2007. 7) Aprova a analise das opcoes

complementares de instalacao da sede da GER 4, conforme o que consta dos

autos do processo no 60800.005155/2006-42 e de acordo com o voto do

Relator, anexo a esta Ata. 8) Decide alocar a TAM Linhas Aereas S/A, 3 (tres)

frequencias semanais para a realizacao de servicos mistos regulares entre

Brasil e a Alemanha, conforme o que consta da Nota Tecnica no 054/SRI-

GENA/2007. 9) Decide alocar a Varig Logistica S/A, 1 (uma) fregiiencia

semanal adicional para a realizacao de servicos regulares exclusivamente

cargueiros entre Brasil e a Argentina, conforme o que consta da Nota Tecnica

no 054/SRI-GENA/2007. 10) Decide alocar a BRA Transportes Aereos Ltda.,

7 frequencias semanais para a realizarao de servicos mistos regulares

regionais entre Brasil e a Italia, sendo 2 do sudeste e 5 do nordeste do Brasil,

conforme o que consta da Nota Tecnica n°. 054/SRI-GENA/2007. 11) Decide



alocar, conforme o que consta da Nota Tecnica n°. 054/SRI-GENA/2007, a

seguinte capacidade para a realizacao de servicos regulares semanais entre o

Brasil e a Espanha: a) BRA Transportes Aereos Ltda. - 4 frequencias mistas

adicionais; b) TAM Linhas Aereas S/A - 7 frequencias mistas; c) VRG Linhas

Aereas S/A - 14 frequencias mistas adicionais; d) Varig Logistica S/A - 2

frequencias exclusivamente cargueiras. 12) Renova autorizacao para explorar

servicos aereos publicos de transporte de passageiros, cargas e mala postal na

modalidade de taxi aereo a empresa Apolo Taxi Aereo Ltda., conforme o que

consta dos autos do processo n° 07-01/5113/01. 13) Apos consulta ao

Comando da Aeronautica e a INFRAERO, aprova o HOTRAN ONE 232-00,

voos ONE-6306/ONE-6307, CAMPINAS/CURITIBA/CAMPINAS,

constante do anexo a esta Ata. 14) Concede previa aprovacao de Ata de

reuniao de socios a empresa Master Top Linhas Aereas Ltda., realizada em 27

de abril de 2007, conforme o que consta dos autos do processo n°. 07-

01/12061/05. 15) Outorga autorizacao de funcionamento juridico no Brasil, de

acordo com os artigos 206 a 208 do Codigo Brasileiro de Aeronautica - CBA,

a empresa Air Italy S.P.A, de nacionalidade italiana, conforme o que consta

dos autos do processo n°. 60800.017916/2007-90. 16) Outorga autorizacao de

funcionamento juridico no Brasil, de acordo com os artigos 206 a 208 do

Codigo Brasileiro de Aeronautica - CBA, a empresa Iberworld Airline S/A,

de nacionalidade espanhola, conforme o que consta dos autos do processo n°.

60800.007312/2007-35. 17) Outorga autorizacao de funcionamento juridico

no Brasil, de acordo com os artigos 206 a 208 do Codigo Brasileiro de

Aeronautica - CBA, a empresa Polar Air Cargo Worldwide, INC., de

nacionalidade norte-americana, conforme o que consta dos autos do processo



no. 60800.011294/2007-96. 18) Aprova o voto e a complementacao de voto do

Diretor Leur Lomanto, anexo a esta Ata, que trata de recurso administrativo,

com pedido de efeito suspensivo da empresa Team Transportes Especiais

Aereos e Malotes Ltda., conforme o que consta dos autos do processo n°.

60800.025742/2007-39. 19) Aprova a indicacao de profissionais para ocupar

cargos comissionados da ANAC, conforme relacao anexa a esta Ata. 20)

Aprova a participacao de representantes da ANAC nas reunioes dos grupos de

trabalho do Comite de Protecao Ambiental na Aviacao, da Organizacao de

Aviarao Civil Internacional (OACI), conforme o que consta da Nota Tecnica

n°. 39/SEP/2007. 21) Aprova a homologacao do concurso publico da ANAC e

a cerimonia de posse a ser agendada pela Diretoria. 22) Autoriza a

participacao do Diretor-Presidente, em evento realizado pelo INAC - Instituto

Nacional de Aviacao Civil, em Portugal, no periodo compreendido entre os

dias 15 a 19 de julho de 2007. 0 retorno sera em voo inaugural da empresa

TAP, recomendado pela Diretoria a fim de prestigiar o primeiro voo

internacional para a capital brasileira. 22) Autoriza a realizacao de Consulta

Publica, a partir desta data, que versa sobre a interdicao, por cerca de 5 meses,

da pista de pouso e decolagem 09L/27R do Aeroporto Internacional de Sao

Paulo/Guarulhos/Governador Andre Franco Montoro, para obra de

recuperacao e reconformacao do seu pavimento e, ainda a implantacao de 2

(duas) pistas de taxis de saida rapida . Fica designada a Diretora Denise Abreu

como relatora do processo, que realizara audiencia publica presencial em 18

de julho de 2007, em local e horario a ser divulgado na rede mundial de

computadores no endereco http://www.anac.gov.b . 23) 0 Diretor-Presidente

solicita aos Diretores que sejam encaminhadas sugestoes de pautas para a



reuniao de instalacao do Conselho Consultivo da ANAC. Nada mais havendo,

foram encerrados os trabalhos as dezenove horas e vinte minutos do dia vinte

e sete 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 SILVEIRA ZUA AZZI

Diretor-Presidente
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