ATA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 16/08/2010
Reuniram-se nesta data no plenário da Sede da ANAC em Brasília, às 15:00 hs.,
conforme lista de presença em anexo, os representantes das seguintes entidades
ABETAR, SINEATA, SNEA, SNETA, SINEAA, ABECA e ABAG, em conjunto com o
Superintendente de Infraestrutura, e assessorias da Presidência e da Diretoria de
infraestrutura da ANAC.
Deram início aos trabalhos a Drª LIGIA MARIA ROCHA E BENEVIDES e o Dr. SÉRGIO
FAVARINI, assessores da Presidência da ANAC, fazendo a leitura da Portaria Nº 1326 de
12/08/2010 que institui a CÃMARA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA,
bem como tirando dúvidas e fazendo esclarecimentos diversos aos presentes, sobre o
funcionamento das Câmaras Técnicas, principalmente no que tange a participação
efetiva das demais representações do Conselho, mesmo não sendo titular, caso do
SINEAA e ABAG, o que foi de consenso de todos os presentes, e recomendando como
1º ponto da pauta que, conforme preceitua o Regimento Interno do Conselho
Consultivo, em seu artigo 23 §3º e §º4º, os presentes elegessem um Coordenador da
Câmara e um Relator. Foram eleitos pela unanimidade dos presentes, como
Coordenador o Sr. VICTOR CELESTINO(ABETAR) e Relator o Sr. PEDRO
AZAMBUJA(SINEAA).
A seguir, após debates, estabeleceram os presentes por consenso, Temas de
Referência(padrão OACI) a serem tratados na Câmara:
a- Assessorar a Diretoria da ANAC quanto aos impactos da regulação da
infraestrutura (inciso I do art. 6º);
b- Sugerir adequação e aprimoramentos da regulação da infraestrutura (inciso VIII
do art. 6º);
c- Recomendar medidas para a implantação da regulação (inciso IX do art. 6º);
d- Sugerir regulação para zelar pelo desenvolvimento da aviação civil (inciso VII do
art. 6º).
Estabeleceram os presentes calendário de reuniões ordinárias da Câmara, a se
realizarem mensalmente, ficando as próximas agendadas para os dias 13/set e 18/out,
ambas às 14hs nas instalações do SNEA no Rio de Janeiro/RJ.
O Coordenador propôs a constituição de dois Comitês Técnicos Temporários (art. 33):
Comitê para analisar a Resolução 115/2009 da ANAC

I.

Coordenador: SNEA – José Márcio Mollo ou

pessoa a ser indicada pelo SNEA
ii.

Relator: SINEAA – Pedro Azambuja

iii.

Membros: ABETAR / ANAC / INFRAERO

iv. Prazo para apresentação do relatório à Câmara:
18/out (visando ser submetido ao Conselho em 11/nov)
Comitê para analisar as Resoluções 113 e 116/2009 da ANAC
I.

Coordenador: ABAG – Ricardo Nogueira

ii.

Relator: SNETA – Wolner Aguiar ou outra

iii.

Membros: ABETAR / ANAC / INFRAERO /

pessoa a ser indicada pelo SNETA

SINEAA / SINEATA / SNEA
iv. Prazo para apresentação do relatório à Câmara:
a ser proposto pelo Comitê na próxima reunião da Câmara
A constituição dos dois Comitês Técnicos, bem como sua formação, foi aprovada pela
unanimidade dos presentes.
A ausência de representante da INFRAERO a esta reunião de instalação da Câmara, foi
destacada por todos os presentes, deliberando-se pelo envio de uma comunicação da
Câmara reforçando o convite para participar da mesma e dos Comitês Técnicos
criados.
Foi deliberado que as entidades participantes encaminhem sugestões de pautas
futuras para as reuniões da Câmara, as quais serão pautadas na medida do avanço dos
temas, visando à efetividade dos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar nesta reunião de instalação, encerrou o Sr. Coordenador
os trabalhos do dia propondo a todos os seus membros os melhores esforços no
sentido do desenvolvimento das tarefas futuras.

_____________________________

_____________________________

VICTOR CELESTINO

PEDRO AZAMBUJA

COORDENADOR

RELATOR

