
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2007

Aos cinco dias do mes de junho do ano de dois mil e sete, as quinze horas e

vinte 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, assistidos pelas autoridades

que assinaram a folha de presenca: 1) Decide aplicar penalidade a empresa

Trip Transporte Aereo Regional do Interior Paulista, conforme o que consta

dos autos do processo n° 60.800.018329/2007-18 e do processo n°

613.252/2006-9, de acordo com o voto da Diretora Denise Abreu, anexo a esta

Ata. 2) Outorga autorizacao para operar servicos aereos especializados nas

modalidades de aeroreportagem, aerofotografia, aerocinematografia e

aeroinspecao, a empresa Cruzeiro Taxi Aereo S/A, conforme o que consta dos

autos do processo n° 07-01/06978/76. 3) Aprova a participacao dos servidores
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Mario Roberto Gusmao Paes, Superintendente de Servicos Aereos, Ricardo

Bisinotto Catanant, Gerente-Geral de Outorgas e Evandro Ganeme Estebanez,

Assessor Juridico, no Curso Internacional de Economia do Transporte Aereo,

a realizar-se em Buenos Aires, Argentina, no periodo compreendido entre 1 ° e

5 de julho de 2007, organizado pela ALADA - Associacao Latino Americana

de Direito Aeronautico (Argentina). 4) Aprova a participacao do

Superintendente Alex Castaldi Romera, da Gerente de Capacitacao de

Recursos Humanos, Rosane Gervasio Rondinelli e da Prof' arcia Andrea da

Silva Rodrigues, no Seminario para Preparadores de Curso TRAINAIR, que

ocorrera entre os dias 13 e 17 de agosto do corrente ano, no Centro de

Instruccion, Perfeccionamiento y Experimentacion (CIPE), situado no

Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Ezeiza, na cidade de Buenos

Aires, Argentina. 5) Determina o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusao

da proposta de regularizacao do Centro Regional de Instrutores

Governamentais - CRIG. 6) Aprova o inicio dos seguintes processos

administrativos, pars fins de contratarao de serviro: processo n°

60800.012836/2007-48; processo n° 60800.998612/2007-DV e processo n°

60800.013197/2007-38. Outrossim, aprova o inicio dos seguintes processos

administrativos, para fins de contratacao de empresas de prestacao de servico:

processo n° 60800.013202/2007-11 e processo n° 60800.019784/2007-31.

Ainda, aprova o inicio dos seguintes processos administrativos, para fins de

aquisicao de bens: processo n° 60800.021979/2007-41; processo n°

60800.998760/2007-DV e processo n° 60800.019971/2007-14. 7) Aprova o

Relatorio Inicial e as instrucoes para a Primeira Reuniao de Consulta

Brasil/Suriname, a ser realizada na cidade de Paramaribo, Suriname, no



periodo compreendido entre os dias 14 a 15 de junho de 2007, conforme o que

consta da Nota Tecnica n° 050/SRI-GENA/2007. 8) Determina a

Superintendencia de Relacoes Internacionais a adocao dos procedimentos

preparatorios para a realizacao de licitadao de frequencias para a Alemanha,

em 19 de junho de 2007. Determina-se, ainda, que a SRI deve informar as

empresas: a) Que serao licitadas, prioritariamente, 2 (duas) frequencias mistas,

objeto de decisao do Colegiado, conforme constante da Ata de Reuniao de

Diretoria de 22 de maio de 2007; b) Que o quantitativo de 2 (duas)

frequencias mistas sera ampliado para ate 12 (doze) frequencias mistas, caso

retornarem ao poder concedente qualquer uma das 10 (dez) frequencias

alocadas a VRG, que deverao ser operadas ate 18 de junho de 2007, quando

finda o prazo de 180 dias contados da data de sua designacao, que ocorreu em

18 de dezembro de 2006, em consonancia a decisao do MM Juiz da 8° VARA

empresarial do Rio de Janeiro. 9) Aprova o texto da Resolurao que trata do

acesso ao transporte aereo de passageiros que necessitam de assistencia

especial, cuja minuta esta anexa a esta Ata. 10) Fica autorizado o

funcionamento e canceladas as autorizacoes das agencias de carga aerea,

conforme anexo a esta Ata. 11) Aprova a configuracao final do Aeroporto

Leite Lopes, em Ribeirao Preto/SP, e as respectivas curvas de nivel de ruido 1

e 2, bem Como estabelece condicionantes para a revisao de seu Plano Diretor

Aeroportuario, conforme o que consta da Nota Tecnica n° 055/SIE-

GGIT/2007. 12) Autoriza a Diretora Denise Abreu a participar do 47th

International Paris Air Show - Le Bourget, que se realizara no periodo

compreendido entre os dias 18 e 24 de junho de 2007, na cidade de Paris,

Franca. 13) Solicita as Superintendencias, Assessorias (ASCOM e ARUS),



Ouvidoria, Corregedoria, Gerencia de Investigacao e Prevencao de Acidentes,

Gerencia-Geral de Certificacao de Produtos Aeronauticos e Gerencias

Regionais, que produzam demonstrativos das atividades realizadas desde sua

instalacao e encaminha-los a esta Diretoria. 14) Solicita a Superintendencia de

Seguranca Operacional e a Gerencia de Investigacao e Prevencao de

Acidentes, esclarecimentos quanto aos aspectos operacionais relativos ao

acidente com a aeronave matricula PT-FSE, da empresa TEAM, contidos no

relatorio Final A-005/CENIPA/2007. Nao obstante, esses setores deverao

informar quais awes que foram ou serao tomadas, no que se refere as

recomendaroes de seguranca de obrigarao da ANAC, bem como de obrigacao

da empresa TEAM. 15) Aprova que os servidores Marcos Antonio Caetano de

Souza, Lucas Pires, Leonardo Muniz dos Santos e Giorge Martins Rodrigues,

participem do curso de Prevenrao e Investigacao de Acidentes Aeronauticos

(modulo prevencao e investigacao), no periodo compreendido entre 18 de

junho e 3 de agosto de 2007, na cidade de Brasilia. 16) Determina que o

processo no 60800.022913/2007-78, que trata da solicitacao da VRG Linhas

Aereas S/A para fretamento de aeronaves da empresa Gol Transportes Aereos

S/A, seja encaminhado a Superintendencia de Seguranca Operacional e a

Procuradoria-Geral desta Agencia Reguladora, para emissao de pareceres que

embasarao a sua analise. 17) Aprova o texto que altera a redacao dos artigos

40, 5° e 6° do Regimento Interno da ANAC (Anexo da Resolucao no 1, de 18

de abril de 2006) e nele acrescenta os artigos 4°-A, 5°-A e 5°-B, conforme

minuta de Resolucao anexa a esta Ata. Nada mais havendo, foram encerrados

os trabalhos as dezenove horas do dia cinco de junho 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 SILVEIRA\Z*UANAZZI

Diretor-Presidente

Diretor

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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