
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 7/8 DE AGOSTO DE 2007

Aos Sete dias do mes de agosto 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 Concessionarias - Lote 05 -

Brasilia-DF, a Diretoria da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC

reuniu-se corn a presenca da Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-

Presidente; da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu ; 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 assinararn a

folha de presenca: 1) Autoriza a nomeacao dos candidatos aprovados e

qualificados no concurso publico para admissao de pessoal realizada por esta

Agencia Reguladora. 2) Aprova o texto da Portaria que indica servidores para

constituir o grupo de trabalho de que trata a Portaria Conjunta da ANAC corn

o Comando da Aeronautica n° 493/GC5, de 24 de julho de 2007, conforme

minuta anexa a esta Ata. 3) Aprova a participacao dos servidores Mervyn de

Oliveira Junior e Antonio Smania, no Painel de Economia de Aeroportos -

AEP, a ser realizado no periodo compreendido entre os dias 10 e 14 de

setembro de 2007, na Organizacao de Aviacao Civil Internacional, ern

Montreal, Canada. 4) Os trabalhos foram suspensos as dezesseis horas e

vinte minutos e retomados as dez horas e vinte minutos do dia 8 de agosto
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de 2007, quando deliberou-se: 5) Outorga autorizacao para operar a empresa

Polar Cargo Worldwide INC, conforme o que consta dos autos do processo no

60800.011294/2007/96. 6) Outorga autorizacao para operar a empresa Rotor

West Servico Aereo Especializado Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo no 67900.012447/2006-69. 7) Outorga autorizacao para operar a

empresa Colt Taxi Aereo Ltda., conforme o que consta dos autos do processo

no 07-01/17397/04. 8) Aprova o pedido de alteracao contratual da empresa

Trip Linhas Aereas S/A, conforme o que consta dos autos do processo no 07-

01/14772/97. 9) Decide aplicar penalidade a empresa TAM Linhas Aereas

S/A, conforme o que consta dos autos do processo no 613.513/06-7. 10)

Aprova o inicio dos seguintes processos administrativos para fins de

contratacao de servico: processo no 60800.998271/2007-DV; processo no

60800.01003169/2007-11; processo no 60800.025040/2007-55; processo no

60800.013178/2007-10. Outrossim, aprova o inicio dos seguintes processos

administrativos para fins de aquisicao de bens: processo no

60800.017690/2007-27; processo no 60800.006167/2007-75; processo no

60800.005519/2007-61. Ainda, aprova o inicio do seguinte processo

administrativo para formalizacao de convenio: processo no

60800.007896/2007-49. 11) Aprova a proposta de realizacao de reuniao de

consulta entre Brasil e Chile, conforme o que consta dos autos do processo no

60800.024757/2007-80. 12) Aprova a prorrogacao de prazo para a

implementacao de frequencias cargueiras para Argentina e Chile, conforme o

que consta dos autos do processo no 60800.032037/2007-98. A prorrogacao do

prazo deve-se unicamente em vista da ANAC nao ter feito inspecao de sua

responsabilidade, que inviabilizou o inicio da prestacao do servico (voos). 13)

Aprova a proposta de realizacao da XII reuniao de consulta entre Brasil e

Franca, conforme o que consta dos autos do processo no 60800.032609/2007-



39. 14) Aprova o pedido de aumento de capacidade, corn restricoes, entre o

Brasil e a Republica da Africa do Sul, conforme o que consta dos autos do

processo n° 60800.014448/2007-00 e enquanto perdurar a atual situacao

estrutural na terminal Sao Paulo. 15) Aprova que seja colocado em Consulta

Publica, ate o dia 10 de setembro de 2007, o texto, anexo a esta Ata, da minuta

de Resolucao que estabelece procedimentos relativos ao transporte aereo

regular internacional para as empresas aereas brasileiras, que e constituido por

um conjunto de linhas aereas internacionais regulares, destinadas ao transporte

de passageiros, carga e mala postal, exploradas por empresas de transporte

aereo regular, nos termos dos acordos sobre servicos aereos firmados pelo

Brasil. 16) Aprova que o texto da minuta de Resolucao que estabelece

procedimentos para alocacao de frequencias e designacao de empresa aerea

brasileira para voos internacionais regulares, anexo a esta Ata, seja colocado

em Consulta Publica, ate o dia 10 de setembro de 2007. 17) Aprova o pedido

de alocacao de frequencias cargueiras para o Equador, conforme o que consta

dos autos do processo n° 60800.031314/2007-45. 18) Concede vista ao

Diretor-Presidente dos pedidos de Hotran das empresas VRG Linhas Aereas

S/A/, Oceanair Linhas Aereas e BRA Transportes Aereos. 19) Aprova a

indicacao de servidores para ocupar cargos comissionados na ANAC,

conforme relacao anexa a esta Ata. 20) Aprova que a Superintendencia de

Estudos, Pesquisas e Capacitacao para a Aviacao Civil coloque em Consulta

Publica minuta de Resolucao que tem por objetivo regular "o espaco vital no

interior de aeronaves", apos ouvida a Superintendencia de Seguranca

Operacional e a Gerencia-Geral de Certificacao de Produtos Aeronauticos, que

terao um prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre o texto e a ele

darem suas contribuicoes. 0 texto da Resolucao ficara em Consulta Publica no

sitio da ANAC, na rede mundial de computadores, por um prazo de 30 (trinta)
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dias, apos a publicacao de Aviso de Convocacao no Diario Oficial da Uniao.

21) Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a INFRAERO, aprova os

pedidos de HOTRAN constantes do anexo a esta Ata. Nada mais havendo,

foram encerrados os trabalhos as treze horas e trinta minutos do dia oito de

agosto do ano de dois mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por

todos os Diretores presentes lida e assinada.

QLboj,w Lt
MILTON'SERGIO SILVEIRA

Diretor-Presidente

Diretor

1
ANAZZI

ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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