
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2007

Aos dez dias do mes de abril 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 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: 1) Designa o Procurador Paulo Araujo,

lotado na Procuradoria da Agencia junto a Gerencia Regional 4, para

representar a ANAC na Reuniao de Instalarao da Comissao de Estudos para

averiguar problemas relacionados ao Aeroporto Internacional de Congonhas,

que ocorrera em 17 de abril de 2007, na Camara Municipal de Sao Paulo - SP.

2) Determina a criacao de grupo de trabalho que vai tratar do Marco

Regulatorio da Aviacao Civil, sob a coordenacao da Diretoria e a participacao

de todos os setores da Agencia, conforme definido em Portaria. 3) Aprova o
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relatorio inicial e instrucoes sobre a 19a Reuniao do Grupo de Especialistas em

Assuntos Politicos, Economicos e Juridicos da CLAC, que sera realizada de

25 a 27 de abril de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, conforme o que contem

a Nota Tecnica no 032/SRI-GCOI/2007, da Superintendencia de Relacoes

Internacionais - SRI. 4) Autoriza a participacao dos servidores mencionados

na Nota Tecnica no 27/SEP/2007 no Forum de Air Transport Research Society

- ATRS/2007 (processo no 60800.012757/2007-37). 5) Determina que todos

os temas de carater internacional da rotina dos setores diretamente envolvidos

sejam por seus titulares trazidos a Diretoria para aprovacao, dando-se

conhecimento previo a SRI, sendo que os demais serao apresentados pela

Superintendencia de Relacoes Internacionais. 6) Outorga autorizacao para

operar servico aereo publico de transporte de passageiros e cargas, na

modalidade de taxi aereo a empresa Aerobran Taxi Aereo Ltda., conforme

consta dos autos do processo 07-01/30474/05. 7) Outorga autorizacao para

operar servicos aereos especializados nas modalidades de aeropublicidade,

aeroreportagem, aerofotografia, aerocinematografia e combate a incendio a

empress Moreto Taxi Aereo Ltda., conforme consta dos autos do processo no

07-01/90146/98. 8) Outorga autorizacao para operar servico aereo

especializado na modalidade aeroagricola a empresa BW Aeroagricola Ltda.,

conforme consta dos autos do processo no 07-01/17569/03. 9) Renova outorga

para operar servico aereo especializado na modalidade aeroagricola da

empresa Nativa Aviacao Agricola Ltda., conforme consta dos autos do

processo no 07-15/0082/92. 10) Aprova o inicio dos seguintes processos

licitatorios: processo no 60800.011042/2007-67; processo no



60800.006441/2007-14; processo n° 60800.998364/2007-DV; processo n°

60800.012559/2007-73; processo n° 60800.012564/2007-86; processo n°

60800.011115/2007-11; processo n° 60800.011116/2007-65; processo n°

60800.011117/2007-18; processo n° 60800.013042/2007-00. 11) Na Ata de

Reuniao de Diretoria de 12 de dezembro de 2006, pagina 3, n° 12, na qual

consta o seguinte texto: Aprova a celebracdo de contrato com a FUNCAT,

com fundamento nos fatos e consideracoes explanados na Nota Tecnica n°

0019/2006/GGCP, de 11 de dezembro de 2006, elaborada pela Gerencia

Geral de Certificacdo de Produtos Aeronauticos; leia-se: Aprova a celebracao

de termo de parceria com a Organizacao Brasileira de Desenvolvimento da

Certificacao Aeronautica (DCA-BR), com fundamento nos fatos e

consideracoes explanados na Nota Tecnica n° 0019/2006/GGCP, de 11 de

dezembro de 2006, elaborada pela Gerencia Geral de Certificacao de Produtos

Aeronauticos. 12) Na Ata de Reuniao de Diretoria de 27/28 de fevereiro de

2007, pagina 2, n° 7, na qual consta o seguinte texto: Aprova a realizagdo do

International Meeting "FAA operational Loads Monitoring Program -

Analysis of BEM-145 XR DFDR DATA ", conforme o que consta na Nota

Tecnica 003/2007/GGCP, de 15 de fevereiro de 2007; leia-se: Aprova a

realizacao do International Meeting "FAA operational Loads Monitoring

Program - Analysis of EMB-145 XR DFDR DATA", conforme o que consta

na Nota Tecnica 003/2007/GGCP, de 15 de fevereiro de 2007. 13) Aprova a

indicacao de profissionais para ocupar cargos comissionados na ANAC,

conforme relacao anexa. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as

dezessete horas e quarenta minutos do dia dez de abril do ano de dois mil e
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sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por todos os Diretores presentes

lida e assinada.

G AIG11 mu
N SERGIO SILVE ANAZZI

Diretor-Presidente

Diretor

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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