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AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 06 DE MARCO DE 2007

Aos seis dias do mes de marco do ano de dois mil e sete, as quinze horas e

trinta minutos, na 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 participacao do Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi,

Diretor-Presidente; da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu , Diretora; do

Dr. Josef Barat, Diretor, do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo , Diretor; e do

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

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

seminario, no dia 20 de marco, quando esta Agencia Reguladora completa

um ano de existencia. Os palestrantes convidados serao: o Dr. Aurelio

Virgilio Veiga Rios, Subprocurador-Geral da Republica, o Dr. Ricardo

Morishita Wada, Diretor do Departamento de Protecao e Defesa do

Consumidor do Ministerio da Justica e o Dr. Luciano Coutinho, Professor

Titular da UNICAMP. 2) A Diretoria conhece do Oficio n°. VRG - 026/07,

encaminhado pela empresa VRG Linhas Aereas S/A, com a finalidade de

apresentar elementos objetivos que pretendern demonstrar que a Nota



Tecnica n° 002/SSA/2007 nao retrata a realidade dos fatos, ao recomendar

o cancelamento de 22 (vinte e dois) slots da VRG Linhas Aereas S/A, no

Aeroporto de Congonhas/SP, "por afirmada ausencia de operacoes no

periodo de 30 (trinta) dias apos a adjudicagdo da Unidade Produtiva

Varig ". Essa Nota Tecnica motivou a decisao da Diretoria de revogar 22

(vinte e duas) autorizacoes de horarios de transporte (HOTRANS),

operadas pela oficiante no aeroporto de Congonhas/SP e, em consequencia,

a utilizacao dos slots a elas vinculados. Em seu pedido, a oficiante,

outrossim, requereu a revisao da decisao anterior, no que se refere aquelas

HOTRANS que pretende continuar operando. Como a materia esta "sob

judice", a Diretoria, por maioria, decidiu aguardar a conclusao do processo

judicial que pora termo ao litigio. 0 Diretor-Presidente, unico voto

divergente, acolheu a sugestao dada pelo Corregedor desta Autarquia, no

sentido de a Diretoria rever a sua decisao administrativa e firmar urn termo

de ajuste de conduta com a VRG Linhas Aereas S/A, estipulando

condicoes para a operacao daquelas HOTRANS que quer continuar

operando. 3) Aprova a solicitarao formulada pela Autoridade Aeronautica

do Grao Ducado de Luxemburgo, com base nas informacoes e

fundamentos contidos nos autos do Processo n°. 60800.022306/2006-27, no

sentido de: a) autorizar substituicao no quadro de rotas do Memorandum

on Understanding - MOU, dele retirando as cidades do Rio de Janeiro/RJ,

Belo Horizonte/MG e Natal/RN e nele adicionando as cidades de

Campinas/SP, Curitiba/PR e Petrolina/PE; b) Fica mantida a condicao de

que seja reservado espaco para transporte de 45 (quarenta e cinco)

toneladas de pereciveis em Petrolina/PE, em todos os voos operados e



quarta liberdade ; c) Fica acrescentada a condicao de que todos os voos da

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A, que entrem no Brasil,

quando necessario , facam parada tecnica na cidade de Petrolina/PE; d) Fica

mantido o item 1 do Memorandum on Understanding - MOU, de modo

que a CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A nao possa operar

em quinta liberdade . 4) Aprova o texto da Instrucao Normativa que

estabelece os criterios e procedimentos relativos a utilizacao de telefonia

movel e fixa no ambito da ANAC - Proc. no 60800.011660 /2006-26. 5)

Atribui a Superintendencia de Estudos , Pesquisas e Capacitacao para a

Aviacao Civil poderes para analisar e decidir sobre a implantacao de

empreendimentos em areas sujeitas a ruido aeronautico , pelas razoes

expostas na Nota Tecnica n°. 17/SEP/2007 . 6) Aprova a instituicao de uma

Divisao de Capacitacao Profissional em Aviacao Civil (DCP) no ambito da

Gerencia Regional 5, pelas razoes expostas na Nota Tecnica n°.

18/SEP/2007. 7) Aprova o Catalogo de Eventos de Capacitacao do ano de

2007, como descrito e justificado na Nota Tecnica n°. 19/SEP/2007. 8)

Autoriza a participacao de representantes da ANAC na Convencao e

Exposirao de Aviacao - ALA MIAMI 2007, a ser realizada entre os dias 8

e 10 de julho de 2007 , pelos motivos expostos na Nota Tecnica no. 25/SRI-

GCOI/2007. 9) Aprova parcialmente a proposta contida na Nota Tecnica

n°. 26/SRI -GCOI/2007, ficando autorizada a constituicao de um Grupo de

Trabalho pelo Superintendente de Relaroes Internacionais para a

preparacao do Relatorio Inicial e Instrucoes , a serem submetidos a

Diretoria , com vistas a participacao Brasileira na 36' Assembleia da OACI

e, quanto as demais proposicoes, aguardar orientacao da Diretoria. 10)
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Outorga nova autorizacao para operar servico aereo especializado na

modalidade aeroagricola para a empresa Aeromis Aeroagricola Missioneira

Ltda., processo no. 07-01/8591/76. 11) Revoga a autorizacao para operar

servico aereo especializado na modalidade aeroagricola da empresa Verdes

Campos Aviacao Agricola Ltda., processo n°. 07-01/8337/97. 12) Concede

vista ao Diretor Jorge Velozo do processo no 07-16/1311/99, que tern por

objeto a proposta de revogacao da autorizacao para operar servicos aereos

publicos de transporte de passageiros e cargas, na modalidade de taxi

aereo, da empresa Boomerang Taxi Aereo Ltda. 13) Aprova a Ata da

Assembleia Geral Extraordinaria da empresa TRIP - Transporte Aereo

Regional do Interior Paulista Ltda., processo n°. 07-01/14772/97. 14) Apos

consulta ao Comando da Aeronautica e a INFRAERO, aprova os pedidos

de HOTRAN constantes do anexo a esta ata. 15) Aprova o inicio dos

seguintes processos licitatorios: processo no 60800.004291/2007-04;

processo no 60800.019266/2006-36. 16) Recomenda As Superintendencias

da ANAC que verifique a existencia, no ambito das suas estruturas, de

Acordos de Cooperacao Tecnica com o Comando da Aeronautica. Em

existindo, avaliar e a necessidade de revisao ou atualizacao. 17) Autoriza a

prorrogacao por 15 (quinze) dias do prazo para entrega do relatorio da

auditoria de que trata a Portaria 001 /DIR/2007. 18) Aprova a indicarao de

profissionais para ocupar cargos comissionados da ANAC, conforme

relacao anexa. 19) Conhece do relatorio de atendimento nas Secoes de

Aviacao Civil - SAC, no periodo compreendido entre 15 e 25 de fevereiro

de 2007, e dos dados contidos no Relatorio de Fiscalizacao, ocorrida no

mesmo periodo, que corresponde aos festejos de carnaval, em 15 (quinze)



aeroportos do pais. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as

dezenove horas e vinte minutos do dia seis de marco do ano de dois mil e

sete , apos o que foi lavrada esta ata, que e por todos os Diretores presentes

lida e assinada.

C
MILTON SERGIO SILVER( ZUANAZZI

Diretor-Presidente

DENISE MARIA AYRES DE ABREU
Diretora
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