AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2006

Aos quatro dias do mes de dezembro do ano de dois mil e seis, as dezesseis
horas na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no Aeroporto Intemacional
de Brasilia - Setor de Areas de 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; da Dra.
Denise Maria Ayres de Abreu , Diretora; 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, conforme as consideracoes apontadas na Nota Tecnica
n°. 007/SSO/2006, o aumento do limite de idade de pilotos de transporte aereo
publico regular, na funcao de comandante de voos internacionais. 2) Aprova a
publicidade institucional da ANAC a ser colocada na agenda da ICAO/2007
no tamanho de meia pagina e valor correspondente a US$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos dolares). 3) Aprova os pedidos de HOTRAN constantes do anexo
a esta ata. 4) Aprova a Nota Tecnica n°. 007/SSA/2006 - Autorizacao de voo
extra para a empresa American Airlines e remete a materia para a
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Superintendencia de Relacoes Internacionais, de modo que sejam procedidos
estudos sobre a alteracao do acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. 5)
Aprova a outorga de autorizacao Para operacao de servico de taxi aereo da
empresa Tropic Air Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta nos autos do
Processo no. 07-01/12195/05. 6) Autoriza voos extras Para as seguintes
empresas: American Airlines (34 voos extras na rota
Miami/Guarulhos/Miami, entre 15 de dezembro de 2006 e 30 de janeiro de
2007); Air Europa (2 voos extras semanais na rota Madri/Rio de
Janeiro/Madri, entre novembro de 2006 e marco de 2007); Air Madri (4 voos
extras na rota Madri/Fortaleza/Buenos Aires/Madri, entre novembro de 2006 e
marco de 2007); e Iberia (2 voos extras na rota de Madri/Galeao/Madri, entre
15 de janeiro e 10 de abril). 7) Aprova o inicio dos seguintes processos
licitatorios: Processo n°. 60800.020820/2006-28 - Aquisirao de 02 coletores
de lixo, do tipo container, Para serem utilizadas na ANAC/DF; Processo n°.
60800.020822/2006-17 - Aquisicao de 10 (dez) calculadoras de 14 digitos,
Para as Unidades Administrativas, em Brasilia; Processo n°.
60800.020826/2006-03 - Aquisicao de equipamentos eletronicos e
eletrodomesticos (DVD, Maquina de produzir gelo e Microondas) Para as
Unidades Administrativas e Copas, em Brasilia; Processo n°.
60800.020827/2006-40 - Aquisicao de 20 aparelhos de telefonia Para atender
as Unidades Administrativas, em razao da ampliacao da Central telefonica em
Brasilia; Processo n°. 60800.020828/2006-94 - Aquisicao de 10 (dez) pontos
de TV a Cabo Para atender a ASCOM em Brasilia-DF (Antena Equipamento)
Habilitacao, Assinatura; Processo n°. 60800.020829/2006-39 - Execucao de
serviros de engenharia Para aparelhar a sala de Reuniao da Diretoria, em
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Brasilia, corn meios multimidias que permitam a gravagao de imagem e som;
Processo no. 60800.020844/2006-87 - Aquisigao de 06 (seis) portas chaves
para atender a Gerencia Geral Recursos Logisticos, em Brasilia; Processo n°.
60800.020845/2006-21 - Aquisigao de 24 (vinte e quatro) estantes de ago Para
a instalagoo do Arquivo da ANAC em Brasilia; Processo n°.
60800.020211/2006-79 - Aquisigao de ferramentas de suporte aos processor
de manipulagao de imagens, design, desenvolvimento e manutengao de sites
internet (Gerencia de Informatica e Organizagao Institucional); Processo n°.
60800.013460/2006-16 - Contratagao de servigos de Reprografia (06 (seis)
maquinas, de menor porte, sendo 1 (uma) para Gerencia-Geral de Certificagao
de Produtos Aeronauticos e 5 (cinco) para serem instalados nos gabinetes dos
Diretores); Processo n°. 60800.020817/2006-12 - Aquisigao de material,
Conectores RJ 45 cem (100) unidades, cabo de pares trangados composto por
condutores solidos de cobre, caixa corn 100 metros, para atendimento das
demandas de instaladao de novos microcomputadores nas dependencias desta
Agencia - (Gerencia de Informatica e Organizagao Institucional). 8) Autoriza
a locagao de sala, no valor de R$ 1.800, 00 (mil e oitocentos reais), para
reuniao da Superintendencia de Relagoes Internacionais, a ser realizada em 14
de dezembro de 2006, em Brasilia. 9) Tendo em vista a invasao criminosa
ocorrida no Gabinete do Senhor Presidente desta Agencia Nacional de
Aviagao Civil, na madrugada do dia 10 de Dezembro de 2006, determina a
instauragao de procedimento investigatorio para o incidente. 10)
Considerando que a interdigao da pista de pouso e decolagem 17L/35R, para
a realizagao de obras de recuperagao, e a construgao de pista de ligagao no
Aeroporto Internacional de Congonhas, em Sao Paulo-SP, esta planejada pela

Empress Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria (INFRAERO), conforme
cronograma daquela Empresa, que pode ser obtido no sitio da rede mundial de
computadores www.anac.gov.br/consulta.htm1, bem Como suas
consegiiencias; considerando que, de acordo com o Centro de Gerenciamento
de Navegacao Aerea (CGNA), a capacidade adotada pars a infra-estrutura do
Aeroporto Internacional de Congonhas e de 48 (quarenta e oito) movimentos
por hors (mov/h), sendo 38 (trinta e oito) mov/h pars a aviacao regular e 10
mov/h para a aviacao geral; considerando que a capacidade com a interdicao,
estimada pelo CGNA, sera reduzida para 37 (trinta e sete) mov/h, passando-a
para 30 (trinta) mov/h pars a aviacao regular e 7 (sete) mov/h pars a aviacdo
geral; considerando que a quantidade diaria de slots reservada pars cads
empress aerea sera reduzida na mesma proporcao em que sera reduzida a
capacidade do Aeroporto Internacional de Congonhas, a Diretoria resolveu
realizar consultas publicas nos dias 19 de dezembro de 2006, 17 de janeiro de
2007 e 24 de janeiro de 2007, nos locais e horas que serao defmidos no edital
de convocacao, a ser publicado no Diario Oficial da Uniao, ficando designada
a Diretora Denise Abreu como Relators da materia. 11) Adota o Parecer
Conjunto n° 01/PROC/TEC, de 10 de dezembro de 2006, que analisou minuta
de contrato padrao pars concessao de "servigo de transporte aereo publico de
passageiros, carga ou mala postal, regular, domestico e internacional ",
constante do anexo a esta ata. 12) Adota como contrato de concessao padrao
para "servico de transporte aereo publico de passageiros, carga ou mala
postal, regular, domestico e internacional ", a minuta constants do anexo a
esta ata. 13) Nota Tecnica n°. 200/SIE/GGCO, referente as condicoes
operacionais no Aeroporto da Ilha de Fernando de Noronha foi submetido a

apreciacao da ABETAR - Associacao Brasileira de Transporte Aereo
Regional - que encaminhou correspondencia, datada de 4 de dezembro de
2006, alertando para algumas carencias que inviabilizariam a operacao de
aeronaves a jato de grande porte. Avaliadas as deficiencias apontadas, os
tecnicos da Superintendencia de Infra-Estrutura Aeroportuaria nao as
reconheceram como impeditivas da operacao de aeronaves a jato de grande
porte naquele Aeroporto, motivo pelo qual se manifestaram favoraveis a
retirada da restricao imposta em 25 de agosto de 2006. Por tais razoes, a
Diretoria determina a retirada da restricao de operaedo de aeronaves a jato de
grande porte no Aeroporto da Ilha de Fernando de Noronha, determinando a
Superintendencia de Infra-estrutura Aeroportuaria que monitore o piano de
manejo do perigo aviario, assim como a compiementacao dos pianos de
emergencia. 14) Indica o Diretor Josef Barat para proferir palestra no evento a
ser realizado pela empresa TAM LINHAS AEREAS S.A, na cidade de Nova
lorque, no dia 8 de dezembro de 2006. Consultada a Corregedoria desta
Agencia Reguladora sobre a possibilidade das despesas do servidor serem
pagas pela empresa que convida, foi exarado o parecer
002/CRG/ANAC/2006/RCV (em anexo a esta ata), no seguinte sentido:
"Assim, podemos concluir que a participagdo do Diretor e Professor Josef
Barat no referido evento, com despesas integralmente custeadas pelos seus
organizadores, na forma do presente parecer, nao fere os principios eticos da
Administracdo Publica, nem caracteriza conflito de interesses, pelo contrario,
trata-se de atividade inerente a funcao reguladora desta Autarquia ". Nada
mais havendo, foram encerrados os trabalhos as vinte horas do dia quatro de
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dezembro do ano de dois mil e seis, apos o que foi lavrada esta ata , que e por
todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTON/SERGIO SILVEIRA ZUWWAZZI
Diretor-Presidente

JOSiF'BAIYAT
Diretor

ANT " IO BRITTO LOMANTO
Diretor

