
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2006

Aos vinte e um dias do mes de novembro do ano de dois mil e seis, as

quinze 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 a Nota Tecnica n°. 088/SRI-GGRI/2006 sobre a 188

Reuniao do Conselho de Autoridades do Sistema Sub-Regional. 2) Pedido

da VarigLog, feito na correspondencia, CT - SAOFZ - 80/06, de

reconsideracao da decisao da Diretoria que cancelou a decisao n°. 105, de

29/08/2006. A Diretoria decidiu pelo improvimento do pleito pelos

mesmos fundamentos da decisao recorrida, permanecendo a determinacao

para a SRI licitar: 9 (nove) frequencias mistas, sendo que 5 (cinco)

frequencias para MMMX e outras 4 (quatro) frequencias para os demais

destinos no territorio Mexicano e 3 (tres) frequencias exclusivamente

cargueiras. 3) Aprova a Nota Tecnica n°. 089/SRI/2006 que trata do Curso



LAR-PEL de Licencas e Certificados de Pessoal no Escritorio Regional em

Lima-Peru, desde que seja diminuido o numero de servidores participantes.

4) Aprova o "Estudo Prospectivo da Industria Aeronautica" - Convite da

Associacao Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 5) Aprova a

participacao da ANAC no XVI International Symposium on Alcohol Fuel -

Rio de Janeiro, 26 a 30 Nov. 2006. 6) Aprova a outorga de autorizacao

para operar servico de taxi aereo especializado no pals das seguintes

empresas estrangeiras (art. 206 do CBAer.): Emirates Airline, processo n°.

60800-014113/2006-06-, Austral Lineas Aereas - Cielos Del Sur, processo

n°. 07-01/24575/05; Lan Argentina, processo n°. 60800-017657/2006-16;

MK Airlines Company Ltda., processo n°. 07-01/26798/05; e Air Madrid

Lineas Aereas S.A, processo n°. 67900-008081/2006-17. 7) Aprova a

outorga de autorizacao para operar servico de transporte aereo de

passageiros, carga e mala postal (art. 212 do CBAer) das seguintes

empresas estrangeiras: Japan Airlines Company Ltda., processo n°. 07-

01/05041/04; Lan Argentina, processo n°. 60800-017657/2006-16; e Lan

Peru S.A., processo n°. 07-01/24033/05. 8) Aprova a renovacao de

autorizacao para operar (Portaria 190/GC5/2001) das seguintes empresas:

Mirim Aviacao Agricola Ltda., processo n°. 07-01/5842/75; e Agrototal

Aeroagricola Ltda., processo n°. 07-01/94431/01. 9) Concede previa

aprovarao de modificacao de atos constitutivos a empresa Beta - Brazilian

Express Transportes Aereos Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo n°. 07-01/10844/90 (218 alteracao contratual: modificacao do

endereco de filiais, aumento de capital, passando de R$ 1.500.000,00 para

R$ 5.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente). 12)

Concede previa aprovacao de modificacao de atos constitutivos a empresa

VRG Linhas Aereas S.A., conforme o que consta dos autos do processo n°.



60800-005696/2006-71. 13) Aprova a autorizacao de funcionamento

juridico da empresa Beta - Brazilian Express Transportes Aereos Ltda.,

conforme o que consta dos autos do processo no. 07-01/10844/90 -

transporte de carga regular. 14) Aprova o pedido de HOTRAN constante

do anexo a esta ata. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as

dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro do ano de

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

presentes lids e assinada.
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