
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2007

Aos vinte e nove dias do mes de agosto do ano de dois mil e sete, as onze

horas, 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 com a

presenca da Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; 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)

Aprova a participacao de representantes da Gerencia-Geral de Certificacao de

Produtos Aeronauticos na 5a Conferencia Internacional Trienal de Pesquisa na

Area de Seguranca de Cabine e Protecao contra Fogo em Aeronaves Civis da

Categoria Transporte, a ser realizada no periodo compreendido entre os dias

29 de outubro e 1 ° de novembro de 2007, em Atlantic City, Estados Unidos da

America. 2) Aprova a participacao de representantes da Superintendencia de

Infra-Estrutura Aeroportuaria no Terceiro Simposio sobre padroes de

biometria e de seguranca da OACI para os Documentos de Viagem de Leitura

Mecanica - MRTD, a ser realizada no periodo compreendido entre os dias 1 ° e

3 de outubro de 2007, em Montreal, Canada. 3) Aprova a participacao de

representantes da Superintendencia de Estudos, Pesquisas e Capacitacao para

a Aviacao Civil no 55° Congresso da Academia Internacional de Aviacao

Civil, a ser realizado no periodo compreendido entre os dias 16 e 20 de



setembro de 2007, na cidade de Viena, Austria. 4) Aprova o inicio dos

seguintes processos administrativos para fins de contratacao de serviro:

processo no 60800.999334/2007-71; processo no 60800.999138/2007-DV.

Outrossim, aprova o inicio dos seguintes processos administrativos para fins

de aquisicao de bens: processo no 60800.998899/2007-DV; processo no

60800.033468/2007-71. 5) Autoriza a empresa Iberwold Airlines S/A, de

nacionalidade espanhola, a operar servicos aereos regulares de passageiros e

carga, no territorio brasileiro, com fundamento nos artigos 212 e 213 da Lei no

7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispoe sobre o Codigo Brasileiro de

Aeronautica, conforme o que consta dos autos do processo no

60800.007312/2007-35. 6) Outorga autorizacao para explorar servicos aereos

especializados na modalidade aeroagricola a empresa Alianca Aviacao

Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-

01/10693/97. 7) Outorga autorizacao para explorar servicos de Taxi Aereo a

empresa RIMA - Rio Madeira Aerotaxi Ltda., conforme o que consta dos

autos do processo no 07-01/94560/01. 8) Outorga autorizacao de

funcionamento juridico a empresa Jet Sul Linhas Aereas Ltda., conforme o

que consta dos autos do processo no 07-01/1897/97. 9) Aprova a realizarao da

2a Reuniao de Consulta entre Brasil e Russia, a ser realizada na cidade de

Moscou, entre os dias 2 e 4 de outubro de 2007, conforme o que consta dos

autos do processo no 60800.009866/2007-77. 10) Fica autorizado o

funcionamento e canceladas as autorizacoes das agencias de carga aerea

contidas no anexo a esta Ata. 11) Aprova a indicacao de servidores para

ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme relacao anexa a esta Ata.

12) Aprova o texto de Resolucao que acrescenta o artigo 4°-B ao Regimento

Interno da ANAC (Anexo da Resolucao no 1, de 18 de abril de 2006), que

atribui ao Diretor-Presidente competencia para proferir decisao "ad

referedum" da Diretoria, apos ouvida da Procuradoria da Agencia, que se
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manifestou pelo Parecer n° 217/2007/Procuradoria /ANAC , estando anexos a

esta Ata a Minuta de Resolucao e o parecer mencionado . 13) Fica designado

como Diretor-Presidente substituto o Diretor Josef Barat. 14) Determina a

ratificacao do ato administrativo de caducidade de autorizacoo para operacao

de servicos de transporte aereo publico nao regular a empresa Fly S/A Linhas

Aereas, pela interrupcao dos servicos autorizados por mais de 6 (seis) meses,

nao restando comprovado plenamente o motivo de forca maior capaz de elidir

a citada caducidade, bem como pela nao comprovacao da regularizacao de

suas pendencias junto a Superintendencia de Seguranca Operacional,

evidenciando -se a total incapacidade tecnica-operacional da empresa Fly S/A

Linhas Aereas , conforme o que consta dos autos do processo n° 07-01/4007/94

(ato em anexo ). Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as treze

horas e quinze minutos do dia vinte e nove 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.

MILTON SERGIO SILVEIRX ZUINAZZI

Diretor-Presidente

Diretor

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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