
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2006

Aos vinte dias do mes de dezembro do ano de dois mil e seis, as quinze

horas e dez 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 Aviarao Civil -

ANAC reuniu-se com a participacao do Dr. Milton Sergio Silveira

Zuanazzi, Diretor-Presidente; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo , Diretor

(que estava na Sede da ANAC no Rio de Janeiro, em conferencia

telefonica com os demais diretores); do Dr. Josef Barat , Diretor, e do Dr.

Leur Antonio Britto Lomanto , Diretor, que acordao: 1). Fica aprovado o

parecer da Procuradoria-Geral n°. 088/2006/PG, com a seguinte ementa:

Federacao Nacional de Turismo - FENACTUR. Tarifa de Embarque.

Alteracao da Portaria n°. 602/GC-5, de 22 de setembro de 2000, do

Comando da Aeronautica. Possibilidade. Assim, fica aprovada a realizarao

de consulta publica quanto ao texto da proposta de resolucao analisada pela

Procuradoria-Geral da ANAC, que ira alterar a da Portaria n°. 602/GC-5. 2)

Aprova a texto da proposta de resolucao que alters a Resolucao n°. 1 da

Agencia (regimento interno), conforme o texto anexo a esta ata. 3) Fica

definido que a aprovacao de voos fretados para o aeroporto da Ilha de

Fernando de Noronha dependera de solicitacao direta do Governo do

Estado de Pernambuco, tendo em vista que so essa unidade da Federacao
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tem condicoes de avaliar a capacidade receptiva de pessoas na Ilha.

Portanto, os pedido das empresas deverao vir por intermedio do Governo

Estadual. 4) Aprova, conforme parecer favoravel da Superintendencia de

Servicos Aereos, o instrumento de alteracao contratual AGE de 19 de

dezembro de 2006, referente a eleicao dos membros do Conselho de

Administracao da BRA Transportes Aereos S /A e a transferencia a cada

um deles de uma acao ordinaria da empresa . Nada mais havendo, foram

encerrados os trabaihos as dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte de

dezembro 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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