
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2007

Aos tres dias do mes de julho do ano de dois mil e sete, as quinze horas e

trinta minutos, no Auditorio da ANAC, localizado no Edificio Santos Dumont,

situado na Rua Santa Luzia, no. 651, Castelo, Rio de Janeiro - RJ, a Diretoria

da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC reuniu-se corn 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) Determina que a Procuradoria-Geral desta Agencia, esclareca a questao

sobre a intimacao oriunda da 1 a Vara Empresarial do Rio de Janeiro relativa a

aprovacao previa de atos da VRG Linhas Aereas S/A. 2) Conhece do relatorio

sobre as atividades do COTAER/CONAC, apresentado pelo Superintendente

Alex Romera. 3) Posta em discussao a solicitacao de restabelecimento da

proporcao do niumero de slots entre as companhias aereas e a aviacao geral,

existentes anteriormente as obras nas pistas do Aeroporto de Congonhas

(processo no 60800.026942/2007-17), a Diretoria nao deliberou sobre a

materia, por entender haver a necessidade da elaboracao de estudos mais

aprofundados a respeito do tema. 4) Aprova a participarao de 1 (um)

representante da Superintendencia de Infra-estrutura Aeroportuaria na



Conferencia Aeroportos da America, a ser realizada no periodo compreendido

entre os dias 15 e 17 de julho em Cancun, Mexico, conforme o que consta dos

autos do processo no 60800.027442/2007-94. 5) Aprova o Programa

Permanente de Capacitacao por Competencia dos Servidores da ANAC,

conforme o que consta dos autos do processo no 60800.026940/2007-10. 6)

Aprova a Proposta de Realizacao de Reuniao de Consulta entre o Brasil e a

Espanha, com a ressalva de que sejam consideradas as limitacoes de infra-

estrutura aeroportuaria e aeronautica, bern Como, o impacto dessas

deficiencias nas demais malhas internacionais e domesticas. 7) Marca para os

dias 2, 3 e 4 de agosto de 2007, o Seminario sobre Planejamento Estrategico

da ANAC (ate nivel de gerente). 8) Aprova o inicio dos seguintes processos

administrativos, para fins de contratacao de servico: processo no

60800.018119/2007-20; processo no 60800.024431/2007-52; processo no

60800.0 1 3 1 80/2007-8 1; processo no 60800.013166/2007-87. 9) Aprova a

proposta de Realizacao de Reuniao de Consulta entre o Brasil e a Coreia,

conforme o que consta dos autos do processo no 60800.010905/2007-89, com

a ressalva de que sejam consideradas as limitacoes de infra-estrutura

aeroportuaria e aeronautica, bem como, o impacto dessas deficiencias nas

demais malhas intemacionais e domesticas. 10) Outorga renovacao de

autorizacao para operar servico de taxi aereo a empresa Alianca Taxi Aereo

Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-01/8101/97. 11)

Outorga renovacao de autorizacao para operar servico aereo especializado a

empresa Asa - Aviacao e Servicos Aeroagricolas Ltda., conforme o que

consta dos autos do processo no 07-01/01021/95. 12) Outorga renovacao de

autorizacao para operar servico de taxi aereo e servicos aereos especializados

a empresa Helisul Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo no 07-01/07073/72. 13) Aprova a alteracao da Portaria 189/DGAC,



de 08 de marco de 2005, conforme o que consta dos autos do processo n°

60800.026468/2007-15, de acordo com o voto do Diretor-Presidente, e cujo

texto encontra-se anexo a esta Ata. 14) Determina que seja formalizado pedido

ao Comando da Aeronautica sobre a capacidade do controle aereo em

coordenar as operacoes de voos internacionais em cada um dos aeroportos

internacionais do pals, para fins de negociaroes sobre fregUencias

internacionais com outros paises. Nada mais havendo, foram encerrados os

trabalhos as dezenove horas e trinta minutos do dia tres de julho do ano de

dois mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por todos os Diretores

presentes lida e assinada.
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