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Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e seis, às quatorze 
horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Diretor-
Presidente, localizada no Aeroporto Internacional de Brasília – Setor de 
Hangares – Lote 04 – Brasília-DF, a Diretoria da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC reuniu-se com a presença da Dra. Denise Maria 
Ayres Abreu, Diretora-Presidente, substituta; do Dr. Jorge Luiz Brito 
Velozo, Diretor; do Dr. Josef Barat, Diretor, e do Dr. Leur Antônio 
Britto Lomanto, Diretor, que acordaram, assistidos pelas autoridades que 
assinaram a folha de presença: 1) Aprova a propositura de Reclamação 
perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ em face de Juíza de Direito 
que oficiou nos autos da Ação de Recuperação Judicial da Varig S/A e 
Outras, registrada sob o número 2005.001.072 no Juízo da Primeira Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro. 2) Determina a re-análise sobre o espaço da 
Secretaria-Geral no novo prédio. 3) Aprova as autorizações para 
funcionamento como agência de carga das empresas constantes do anexo a 
esta ata. 4) Aprova a autorização para funcionamento das Empresas de 
Serviços Auxiliares (EXATAS) constantes do anexo a esta ata. 5) Aprova a 
abertura do processo licitatório para aquisição de Central PABX para a 
sede da ANAC, conforme consta do Processo nº 60.800.008288/2006-71. 
6) Aprova a renovação das autorizações para operar das empresas 
constantes de anexo a esta ata. 7) Aprova a alteração contratual das 
Empresas Aéreas constantes de anexo a esta Ata. 8) Aprova os pedidos de 
autorizações de horários de transporte (HOTRAN) conforme o conteúdo do 



anexo desta ata. 9) Determina que os despachos com a Superintendência de 
Administração e Finanças passarão a ser às quartas-feiras pela manhã, com 
todos os Diretores. Nada mais havendo que deliberar, foram os trabalhos 
encerrados às dezessete horas do dia cinco de setembro do ano de dois mil 
e seis, após o que foi lavrada a presente ata, que é por todos os Diretores 
presentes lida e assinada. 
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