
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 30 DE MARCO DE 2007

Aos trinta dias do mes de marco do ano de dois mil e sete, as dezessete horas e

trinta minutos, em conferencia telefonica, reuniu-se a Diretoria da Agencia

Nacional de Aviacao Civil, 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: 1) A

Diretoria conhece e aprova o relatorio da comissao de auditoria instituida pela

"Portaria n°l/DIR, de 4 de janeiro de 2007, que determinou "a. realizacao de

auditoria nos sistemas de reserva e tecnico-operacional da TAM LINHAS

AEREAS S/A, de modo a aprofundar a analise dos dados apurados pela forga

tarefa instituida pela Portaria n° 678/DIR, de 26 de dezembro de 2006 ", que

realizou a "monitoracao dos sistemas de reserva e tecnico-operacional de

todas as empresas de transporte aereo regular de passageiros, ate a

regularizacao dos servicos ", motivada em virtude de "que no periodo

compreendido entre 20 e 24 de dezembro de 2006 houve um ni mero anormal



de cancelamentos e atrasos de voos, que acarretou transtorno sem

precedences no sistema de transporte aereo de passageiros", bem como

determina sua divulgacao por intermedio do sitio desta Agencia Nacional de

Aviarao Civil na rede mundial de computadores. 0 Sr. Diretor-Presidente fez

constar a seguinte DECLARAcAO DE VOTO: Face ao relatorio da

Auditoria nomeada pela portaria no. 1/DIR, de 4 de janeiro de 2007, na TAM

linhas Aereas S/A , venho declarar meu voto e manifestar o que ora segue: a)

Como preliminar, manifesto meu reconhecimento a equipe de auditagem pelo

esforgo empreendido, principalmente que se tratou de uma primeira auditoria

na existencia da ANAC, mas tambem, porque tal pratica nao nos foi deixada

como heranga administrativa. As mais de 1000 paginas comprovam quanto

complexa foi a tarefa empreendida por nossos funcionarios; b) Manifesto-me

inicialmente, pela publicacao integral do merito tecnico apontado no referido

relatorio, sem, no entanto me sentir integralmente satisfeito com as respostas

encontradas, especialmente, naquilo que entendo o relatorio nao ter

conseguido responder; c) Entre os dias 18 e 25 de dezembro de 2006,

efetivamente vivemos uma situacao critica no transporte de passageiros

aereos no pais, especialmente vividos pelos clientes da TAM e, nesse sentido

nao encontrei uma resposta mais acabada sobre aqueles episodios. 0

relatorio da Superintendencia de Seguranga Operacional-SSO, em fls. 5/6,

quadro 3, ao apresentar as motivag5es sobre cancelamentos de voos naquele

periodo, diz que 67,24% dos cancelamentos deveram-se a problemas no

controle do trafego aereo, 19,45% por problemas de manutengdo de

aeronaves nao programada, 7,88% pela s condig5es metereologicas, 0,46°O°/



pela falta de tripulacao e o restante por outros indicadores. Ora, se 86,7%

dos cancelamentos deveram-se a condicoes alheias a administragdo da

empresa, por que as demais congeneres nao enfrentaram a mesma situagao

critica? Nesse sentido requisito diligencia a SSO para responderem esta

questao. d) A mesma tabela sobre cancelamentos de voos deveria ser

explicitada sobre atrasos de voos, pois os transtornos nao se deveram,

somente ao primeiro. Ao contrario os atrasos impactaram mais aos usucirios

que os cancelamentos bastam ver o numero de vauchers emitidos pela

empresa (fls. 18-relat6rio da SSA), num total de 42.132. Nesse sentido

requisito diligencia a SSO, para que atualize a tabela do quadro 3 referente

aos atrasos, pois a mesma SSO, em fls. 4/6 apresenta quadro demonstrativo

de excesso de horas de voo de suas tripulacoes naquele periodo, o que nao

corresponde aos 0,46% encontrados no quadro 3. Tal comparacao torna-se

fundamental, pois no relatorio final, fls. 13, estas medias compoe, em essencia

as conclus5es da Auditoria. e) Saliento, no entanto, minha concorddncia com

outro contez do do relatorio, no qual, mais de uma vez, manifesta-se que a

causa principal nao foi isolada, devendo-se a uma conjugacao em efeito

"domino ", que causou aquele descontrole durante o periodo natalino. J)

Requisito, tambem, que as tabelas anexas ao relatorio sejam tabuladas

referentes aos dias 18 a 25 de dezembro, pois alguns itens podem ser

contaminados em suas medias, especialmente o controle de trafego aereo,

principalmente nos dias 5 e 6 de dezembro, onde uma pane no CINDACTA 1

paralisou o pais. g) Este e meu voto. Nada mais havendo, foram encerrados os

trabathos as dezoito horas e vinte minutos do dia trinta 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.

MILTON SERGIO SILVEI

Diretor-Presidente

DENISE MARIA AYRES DE ABREU

ANTQNUU BRITTO LOMANTO

Diretor
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