AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2006

Aos dezoito dias do mes de dezembro do ano de dois mil e seis, as dez
horas e trinta e cinco minutos, Sala de Reunioes de sua Sede, localizada
no Aeroporto Internacional de Brasilia - Setor de Areas de
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; 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) A Diretoria a favoravel a expedicao
de memorando de entendimento com Taiwan conforme relatado pelo
Gerente-Geral de Certificacao de Produtos Aeronauticos. A Diretoria
aguarda a elaboracao de seu texto para analise e aprovacao do conteudo.
2) Cria grupo de trabalho sobre a integracao fisica da America do Sul,
que sera coordenada pelo Diretor Josef Barat, a ser composto por
representantes indicados por todas as Superintendencias, a excecao da
Superintendencia de Administracao e Financas. 3) Aprova as seguintes
Notas Tecnicas da Superintendencias de Estudos, Pesquisas e

Capacitacao para a Aviacao Civil: no 20/SEP/2006; no 21/SEP/2006. 4)
Aprova as restricoes ao transporte de liquidos em voos internacionais e
determine que seja iniciado o processo de criacao de Resolucao nesse
sentido. 5) Aprova os pedidos de HOTRAN constantes do anexo a esta
ata. 6) Aprova a outorga de autorizacao para operacao de servico aereo
especializado na modalidade aeroagricola da empresa Pulvesul Aviacao
Agricola Ltda., conforme o que consta nos autos do Processo no.
67900.009510/2006-73. 7) Aprova a outorga de autorizacao para
operacao de servico aereo especializado na modalidade aeroagricola da
empresa Agrovan Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta dos
autos do Processo n°. 07-01/24414/05. 8) Aprova a outorga de
renovacao para operacao de servico aereo especializado na modalidade
aeroagricola da empresa Aero Agricola Globoar Sul Ltda., conforme o
que consta nos autos do Processo n°. 07-01/94112/00. 9) Aprova a
outorga de renovacao para operacao de servico de taxi aereo da empresa
Two Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta nos autos do Processo n°.
07-01/93605/00. 10) Aprova a realizacao de Consulta Publica para
modificacao da Portaria n°. 850/DGAC, de 13/12/1999, no sentido de
que so serao autorizadas alteracoes na ponte aerea, entre os Aeroportos
Internacional de Congonhas e Internacional Santos Dumont, quando o
slot utilizado no aeroporto coordenado nao ficar ocioso, devendo ser
necessariamente utilizado pela empresa para outros voos, com destinos
diferentes. 11) Aprova as conclusoes da Comissao de Licitacao contidas
na "Ata da comissao designada no processo de implementarao do
sistema de rodizio e alocacao de slots no aeroporto de Congonhas, pars
julgamento da documentacao referente a habilitacao das empresas

convocadas para participacao no certame ".

Foram as empresas

habilitadas: "a) Air Minas Linhas Aereas Ltda.; b) BRA Transportes
Aereos Ltda.; c) Gol Transportes Aereos S.A.; d) Ocenair Linhas
Aereas Ltda.; e) TAM Linhas Aereas S.A.; f) Total Linhas Aereas
S.A.". Foram inabilitadas as seguintes empresas : "a) TRIP Transporte
Aereo Regional do Interior Paulista Ltda.; b) Pantanal Linhas Aereas
S.A.". A Integra da Ata da Comissao sera publicada no Boletim de
Pessoal e Servico da ANAC que circulars no dia 22 de dezembro de
2006, estando, porem , a disposicao pars consulta das empresas nos
autos do processo licitatorio. 12) Aprova a instituicao de comissao para
elaboracao de Resolucao que estabeleca as diretrizes das relacoes de
regulacao e fiscalizacao entre esta Agencia Reguladora e a INFRAERO.
Fica designada a Diretora Denise Abreu como relatora da materia. 13)
Nega, por maioria, o pedido da empresa Total Linhas Aereas de
permanecer por mais 30 (trinta) dias operando o seu voo para o
Aeroporto da Ilha de Fernando de Noronha. Votaram pelo deferimento
do pedido os Diretores Jorge Velozo e Leur Lomanto. A
Superintendencia de Servicos Aereos fard gestoes junto a VRG Linhas
Aereas S/A no sentido de absorver os passageiros que js compraram
passagens da Total Linhas Aereas. 14) Fica instaurada Consulta Pfiblica
para que sejam apresentadas criticas e sugestoes sobre a autorizacao
para o inicio das obras no Aeroporto Internacional de Congonhas - SP,
conforme os seguintes requisitos : I- Inicio das obras ; II- Interdicao de
115 (cento e quinze) dias corridos da pista auxiliar (17L/35R); IIIRedistribuicao proporcional dos slots, devendo as empresas operadoras
regulares adequar o planejamento das linhas para atendimento do limite

de 30 mov/h. As sugestoes deverao ser encaminhadas por intermedio do
sitio da

ANAC na

Rede Mundial de Computadores:

consultapublica . sie@anac .gov.br, ate 8 de janeiro de 2007. Sera
realizada audiencia publica presencial no dia 10 de janeiro de 2007, em
local e horario a ser divulgado no sitio da ANAC na Rede Mundial de
Computadores . Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as
dezessete horas e quarenta minutos do dia dezoito de dezembro do ano
de dois mil e seis, apos o que foi lavrada esta ata, que a por todos os
Diretores presentes lida e assinada.
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