ATA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA. 25/10/2010
Reuniram-se nesta data na sede da ANAC em Brasília, com a presença de representantes das
entidades participantes do Conselho Consultivo da ANAC e de representantes de diversas
entidades convidadas conforme lista de presença em anexo, bem como, a se destacar, a
participação dos Diretores de Infraestrutura Dr. RUBENS VIEIRA e de Regulação Econômica Dr.
RICARDO BEZERRA da ANAC.
Iniciaram os trabalhos o Diretor RUBENS e o Diretor RICARDO, fazendo manifestações sobre o
posicionamento da ANAC e ressaltando a importância desta Câmara Técnica, no sentido do
assessoramento da Diretoria da Agência nos assuntos de vital importância para o setor aéreo,
cumprindo-se assim efetivamente a razão de ser do CONSELHO CONSULTIVO DA ANAC.
Tomando logo após a palavra o Sr. APOSTOLE LACK, ressaltou a importância do trabalho que
vem sendo feito pela Câmara, bem como das boas expectativas com relação a assunção dos
novos Diretores da ANAC e sua presença na reunião, traduzindo-se aí um aumento no diálogo
com o setor.
Iniciando os trabalhos, o coordenador Sr. Victor Celestino fez a leitura da ata da segunda
reunião da Câmara Técnica, sendo a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes.
A seguir o coordenador encaminhou a plenária os seguintes assuntos:
As apresentações por parte dos coordenadores dos Comitês Técnicos das Resoluções em
pauta:
Iniciando pelo Brig. ALEMANDER que fez a apresentação da Nota Técnica sobre as proposições
de aprimoramento da Resolução 115 atualmente em vigor, estabelecendo-se o consenso entre
às várias entidades presentes, foi aprovada por unanimidade a submissão ao Conselho
Consultivo.
Logo a seguir foi feita pelo CEL. BENEVIDES a apresentação da Nota Técnica com as
proposições da Resolução 116 em vigor. Apresentação de ressalvas e proposições de alteração
pela Infraero, SINEATA e SINDICOMIS, em particular, em relação aos arts. 2º inciso III, 9º inciso
III, 14º e 16º inciso III.
Aprovado por unanimidade que o Comitê da 116 se reúna para obter o consenso em relação a
estes itens e submeta diretamente o resultado final ao Conselho Consultivo, sem necessidade
de nova reunião da Câmara Técnica. Agendada nova reunião para quinta feira 04/11 às 10:00
hs. No SNEA no Rio de Janeiro.
Seguindo foi feita a apresentação do Coordenador o Comitê da Resol. 113 SR. NOGUEIRA
(ABAG). Relatório inconcluso, sendo necessária nova reunião do Comitê, agendada para Qui
04/nov às 14hs, no SNEA/RJ, para buscar o consenso.

O coordenador reforçou a importância de convergir as discussões sobre o aperfeiçoamento da
Res 113 em vigor na Câmara Técnica, o que foi acatado pela unanimidade dos presentes.
Aprovado por unanimidade que o Comitê da 113 se reúna para obter o consenso em relação a
estes itens e submeta diretamente o resultado final ao Conselho Consultivo, sem necessidade
de nova reunião da Câmara Técnica.
A seguir propôs o SR. VICTOR CELES TINO coordenador, visto o adiantado dos trabalhos sobre
as Resoluções atuais, uma nova pauta para esta Câmara Técnica, sendo acordado pela
unanimidade que a Câmara Técnica passe a discutir sobre a metodologia para determinar a
capacidade aeroportuária e os níveis de serviço dos aeroportos.
O tema será debatido e detalhado por ocasião da próxima reunião ordinária, agendada para
Seg 29/nov às 14hs no SNEA/RJ.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a esta ata, que vai abaixo assinada pelos Srs.
Coordenador e Relator.
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