
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 2006

Aos quatro dias do mes de outubro do ano de dois mil e seis, as quatorze

horas e quarenta minutos, na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no

Aeroporto Internacional de Brasilia - Setor de Areas de Concessionarias -

Lote 05 - Brasilia-DF, a Diretoria da Agencia Nacional de Aviacao Civil -

ANAC - reuniu-se com 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) Aprova

as Notas Tecnicas da Superintendencia de Relacoes Intemacionais a seguir

relacionadas, bem como as awes nelas recomendadas: Nota Tecnica no

060/SRI-GCOI/2006; Nota Tecnica no 063/SRI-GENA/2006; Nota Tecnica

no 064/SRI-GGRI/2006; Nota Tecnica no 065/SRI-GENA/2006; Nota

Tecnica no 067/SRI-GENA/2006; Nota Tecnica no 068/SRI-GGRI/2006;

Nota Tecnica no 069/SRI-GCOI/2006; Nota Tecnica no 070/SRI-

GCOI/2006. 2) Fica designado o Diretor Leur Lomanto para relator dos

processos sobre use do solo no entorno de aeroportos. 3) Aprova como pre-

projeto a proposta de implantacao do Centro de Gerenciamento de Crise



(objeto 8, Resultado 8.2.3). 4) Aprova a celebracao de Convenio com o

CIEE - Centro de Integracao Empresa-Escola (estagiarios). 5) Aprova a

realizacao de concurso publico para o preenchimento do numero de cargos

alocados conforme o anexo I desta ata. 6) Aprova a distribuicao de Cargos

Comissionados Tecnicos - CCT, conforme o anexo II desta ata. 7) Outorga

concessao a empresa Master Top, conforme o que consta do processo no

07-01/12061/05. 8) Outorga autorizarao para operacao da empresa Agrifor

- Aviacao Agricola Formeh Ltda., conforme o que consta do processo no

07-14/149/91. 9) Aprova a renovacao da autorizacao para operacao da

empresa Precisao Aero Agricola Ltda., conforme o que consta do processo

no 07-01/93625/00. 10) Aprova a renovacao da autorizacao para operacao

da empresa Tucano Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta do

processo no 07-01/12681/96. 11) Aprova os pedidos de HOTRAN

relacionados no anexo III desta ata. 12) Concede vista a Diretora Denise

Abreu pars analise da solicitacao de voos extras da Empresa AirEuropa

(duas frequencias extras de Madrid para o Rio de Janeiro). 13) Aprova a

Nota Tecnica no 005/SSO/2006, que sugere e justifica a participacao da

ANAC no 59° Seminario Internacional de Seguranca da Aviacao (IASS), a

ser realizado no periodo compreendido entre 24 e 26 de outubro de 2006,

em Paris, Franca, bem como determina que os Superintendentes de

Seguranca Operacional, de Infra-Estrutura Aeroportuaria e de Estudos,

Pesquisas e Capacitacao para a Aviacao Civil indiquem, de comum acordo,

os representantes desta Agencia Reguladora. 14) Autoriza o funcionamento

das empresas de servicos auxiliares de transporte aereo constantes do

anexo IV desta ata. 15) Declara a caducidade das autorizacoes outorgadas

as empresas de servicos auxiliares de transporte aereo constantes do anexo

V desta ata. ). 16) Autoriza visita de acompanhamento ao Programa

S



USAP/OACI. Nada mais havendo , foram encerrados os trabalhos as

dezessete horas e cingUenta minutos do dia quatro de outubro do ano de

dois mil e seis, apos o que foi lavrada esta ata, que a por todos os Diretores

presentes lida e assinada.
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