
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2007

Aos trinta e um dias do mes de julho 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 com a

presenca da Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; da Dra.

Denise Maria Ayres de Abreu ; 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) Conhece do Officio-Circular 283/07-SE/CEP, da Secretaria-Executiva da

Comissao de Etica Publica, que trata do codigo de conduta da alta

administracao federal. 2) Designa a Diretora Denise Abreu para participar da

Reuniao Conjunta entre a ANAC e a 3' Camara de Coordenacao e Revisao -

Grupo de Trabalho de Transportes - do Ministerio Publico Federal, tendo por

objetivo a discussao da minuta de resolucao da ANAC, colocada em consulta

publica, que estabelece as regras de compensacao aos passageiros vfitimas da

situacao de "overbooking", conforme o que consta dos autos do processo n°

60800.026841/2007-38. 3) Aprova a indicacao do Gerente-Geral de

Certificacao de Produtos Aeronauticos, Claudio Passos Simao, para participar

da IV Semana de Engenharia Aeronautica da Escola de Engenharia de Sao



Carlos, a realizar-se no periodo compreendido entre os dias 6 e 10 de agosto

de 2007. 4) Aprova a participacao de representante da Superintendencia de

Seguranca Operacional no II Encontro Aero Magazine de Aviacao, tema:

"Seguranca de Voo na Aviacao Executiva", a realizar-se no periodo

compreendido entre os dias 10 e 11 de Agosto, no hangar da Vasp, Aeroporto

de Congonhas/SP. 5) Designa o Procurador Paulo Araujo para participar da

Audiencia Publica, a realizar-se em 2 de agosto de 2007, as 10h, na

Assembleia Legislativa de Sao Paulo - Comissao de Defesa dos Direitos do

Consumidor. 6) Aprova o texto que acrescenta o artigo 9°-A ao Regimento

Interno da ANAC (Anexo da Resolurao no 1, de 18 de abril de 2006),

conforme minuta de Resolucao anexa a esta Ata. 7) Aprova o texto da Portaria

que dispoe sobre a distribuicao de areas de responsabilidade aos membros da

Diretoria da ANAC, conforme minuta anexa a esta Ata. 8) Conhece do

Briefing Paper - Assessment of Transponder and TCAS installation on the

EMB-135BJ (Legacy 600) e decide agendar reuniao com a Diretoria da

EMBRAER. 9) Apresentada pelo Superintendente de Administracao e

Financas a justificativa para o pedido de ampliacao do prazo de retomo dos

militares em servico na ANAC ao Comando da Aeronautica. Tambem

apresenta exemplares do manual do servidor. 10) Aprova a participacao do

Superintendente Eliezer Negri, do Assessor Tecnico Guttemberg Pereira e do

Diretor-Presidente, Milton Zuanazzi, na XIX Reuniao do Conselho de

Autoridades do Acordo de Fortaleza, a realizar-se nos dias 16 e 17 de agosto

de 2007, em Santiago, Chile. 11) Outorga autorizarao para operar a empresa

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

no 07-01/2793/91. 12) Outorga renovacao de autorizarao para operar a

empresa Aerolis - Aero Agricola Lisboa Ltda., conforme o que consta dos

autos do processo no 07-01/9998/97. 13) Aprova o inicio dos seguintes

processos administrativos para fins de contratacao de servico: processo no



60800.023972/2007-63; processo n° 60850.004919/2007-78; processo n°

60800.029875/2007-84; processo n° 60800.014865/2007-44; processo n°

60800.017846/2007-70; processo n° 60800.014931/2007-86. Ainda, aprova o

inicio do seguinte processo administrativo para fim de aquisicao de bem:

processo n° 60800.024388/2007-25. 14) Concede vista a Diretora Denise

Abreu do processo n° 60800.030800/2007-46, que trata da criacao de forca

tarefa. 15) Aprova a indicacao de servidores pars ocupar cargos

comissionados na ANAC, conforme relacao anexa a esta Ata. Nada mais

havendo, foram encerrados os trabalhos as dezessete horas e cingi enta e cinco

minutos do dia trinta e um 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.

MILTON SERGIO SILVEIRA ZUAMZZI

Diretor-President

retor

JOSE' B

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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