
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2007

Aos dezessete dias do mes de julho do ano de dois mil e sete, as quinze horas

e quinze minutos, no Auditorio da Quarta Gerencia Regional da ANAC,

localizado no Aeroporto Internacional de Congonhas, Av. Washington Luis,

s/n°, Campo Belo, Sao Paulo - SP, a Diretoria da Agencia Nacional de

Aviacao Civil - ANAC reuniu-se com a presenca da Dra. Denise Maria

Ayres de Abreu , Diretora-Presidente Substituta; do Dr. Josef Barat ; e do Dr.

Leur Antonio Britto Lomanto , Diretor, que acordao, assistidos pelas

autoridades que assinaram a folha de presenca: 1) Aprova a participacao de

servidores da Superintendencia de Seguranca Operacional no Sistema

Regional de Cooperacao para a Vigilancia da Seguranca Operacional -

SRVSOP, que sera realizado em 3 de agosto de 2007, na cidade de Santa Cruz

de la Sierra, Bolivia, bern como a participarao na LXXII Reuniao do Comite

Executivo da Comissao Latino-Americana de Aviacao Civil (CLAC), que

ocorrera tambem em Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de 31 de julho de 2007 a

2 de agosto de 2007. 2) Aprova o Programa de trabalho da Gerencia-Geral de

Prevencao e Investigacao de Acidentes Aeronauticos para o 2° Semestre de

2007. 3) Outorga previa aprovacao de Ata de Assembleia Geral Ordinaria da

empresa Total Linhas Aereas S/A, conforme o que consta dos autos do

processo n° 07-13/00110/88. 4) Aprova as awes recomendadas na Nota



Tecnica no 034/SRI-GENA/2007, conforme o que conta dos autos do processo

no 60800.030105/2007-84, porem, determina a Superintendencia de Servicos

Aereos a liberacao da HOTRAN, no prazo de 20 (vinte) dias. 5) Aprova a

alocacao de frequencias internacionais, conforme o que consta dos autos do

processo no 60800.030110/2007-97. 6) Outorga autorizacao para exploracao

do servico aereo especializado de aerolevantamento a empresa Fototerra

Atividades de Aerolevantamento Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo no 07-01/95001/02. 7) Aprova o treinamento em gerenciamento de

projetos, conforme o que consta dos autos do processo no 60800.015173/2007-

13. 8) Aprova o inicio dos seguintes processos administrativos para fins de

aquisicao de bens: processo no 60800.012676/2007-37; processo no

60800.027894/2007-76; processo no 60800.028071/2007-68; processo no

60800.022214/2007-28. 9) Aprova a indicacao de servidores para ocupar

cargos comissionados na ANAC, conforme relacao anexa a esta Ata. 10)

Designa o Superintendente Alex Castaldi Romera como coordenador do

Projeto BRA/01/ 801. 11 ) Devolve o processo no 60800.022913/2007-78 a

Superintendencia de Seguranca Operacional, para aprofundamento dos

estudos sobre a materia. Apos, os autos devem ser remetidos a Procuradoria-

Geral, para nova manifestacao. 12) Determina a alteracao da data da proxima

reuniao para distribuicao de frequencias internacionais da Superintendencia de

Relacoes Internacionais para 9 de agosto de 2007. 13) Determina a

Superintendencia de Relacoes Internacionais que inclua na Audiencia Publica,

que sera realizada em 9 de agosto de 2007, a licitacao de capacidade para a

Alemanha. 14) Aprova a proposta de emenda ao Regimento Interno da ANAC

no que concerne as competencias da Gerencia-Geral de Investigacao e

Prevencao de Acidentes Aeronauticos - GGIP. 15) Indica os servidores

Rogerio Benevides e Fernando Nepomuceno Cerdeira para compor o grupo de

trabalho sobre Pandemia. 16) Aprova o texto da Portaria Conjunta, com o
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Comandante da Aeronautica, que cria grupo de trabalho composto por

integrantes do Comando da Aeronautica e da Agencia Nacional de Aviacao

Civil, tendo como escopo realizar estudos para a implantacao de um sistema

integrado de informacoes a passageiros. Nada mais havendo, foram

encerrados os trabalhos as dezessete horas e quinze minutos do dia dezessete

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

todos os Diretores presentes lida e assinada.

DENISE MARIA AYRES DID ABREU

Diretora-Presidente Su'stituta

Diretor

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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