
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2007

Aos trinta dias do mes de janeiro do ano de dois mil e sete, as quinze horas

e quarenta e cinco 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 da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu,

Diretora-Presidente em exercicio; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo,

Diretor; do Dr. Josef Barat (em conferencia telefonica com os demais

diretores); e do Dr. Leur Antonio Britto Lomanto, Diretor, que acordao,

assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de presenca: 1) Concede

vista ao Diretor Leur Lomanto do processo n° 60800.011660/2006-26, que

trata do procedimento para edicao do ato normativo que objetiva

estabelecer criterios e procedimentos relativos a utilizacao dos meios de

comunicacao telefonica movel e fixa. 2) Aprova os pedidos de HOTRAN

constantes do anexo a esta ata. 3) Aprova a autorizarao para

funcionamento juridico da empresa estrangeira Qatar Airways, de

nacionalidade qatari, conforme o que consta dos autos do processo n°

60800.014117/2005-81. 4) Aprova a autorizacao para funcionamento

juridico da empresa estrangeira Livingston S.P.A., de nacionalidade

italiana, conforme o que consta dos autos do processo n°

60800.011049/2006-06. 5) Aprova a previa aprovacao de modificacao de

atos constitutivos da empresa Beta - Brazilian Express Transportes Aereos



Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-01/10844/90 (22a

alteracao contratual: alteracao dos enderecos das filiais de Brasilia e Porto

Alegre, tambem, consolida o contrato social). 6) Nao aprova a solicitacao

feita pelo Gerente Regional da Sexta Gerencia, de extincao da SAC - Secao

de Aviacao Civil, de Alta Floresta - Mato Grosso. 7) Concede vista a

Diretora Denise Abreu da Nota Tecnica no 007/SRI-GGRI/2007 -

Distribuicao de Frequencias Internacionais. 8) Aprova a Nota Tecnica

n°. 008/SRI-GENA/2007, sobre a alteracao do acordo de transporte aereo

do Brasil com o Panama. 9) Aprova a indicacao de 1 (um) representante da

Superintendencia de Relacoes Internacionais, 1 (um) representante da

Superintendencia de Infra-estrutura Aeroportuaria e 1 (urn) representante

da Superintendencia de Seguranca Operacional para participacao no

Simposio Mundial de Carga Aerea da IATA, a ser realizado na cidade do

Mexico, de 5 a 8 de marco de 2007 - Nota Tecnica n°. 011 /SRI-

GENA/2007. 10) Aprova as recomendacoes contidas na Nota Tecnica n°.

012/SRI-GCOI/2007, que versa sobre a fase 2 (dois) do Programa de

Treinamento ern Seguranra da OACI. 11) Aprova a Nota Tecnica no.

014/SRI-GCOI/2007, sobre as Reunioes da Comissao Latino Americana de

Aviarao Civil - CLAC, no Brasil. 12) Aprova a Nota Tecnica n°. 015/SRI-

GCOI/2007 - Delegacao Brasileira a 7a ReuniAo do Comite sobre Protecao

do Meio Ambiente e da Aviacao (CAEP/7), da Organizacao de Aviacao

Civil Internacional (OACI). 13) Concede vista ao Diretor Josef Barat da

Nota Tecnica no 009/SRI-ATRI/2007, que trata do Relatorio Inicial para a

Reuniao do Grupo de Trabalho de Revisao do Acordo de Fortaleza. 14)

Concede vista ao Diretor Jorge Velozo da Nota Tecnica no 010/SRI-

GENA/2007, que trata do Acordo sobre Transporte Aereo Brasil-Estados

Unidos da America. 15) Fica autorizado o funcionamento e canceladas as

autorizacoes das agencias de carga aerea contidas no anexo a esta ata. 16)



Autoriza o funcionamento e declara a caducidade das autorizaeoes das

Empresas de Servieos Auxiliares de Transporte Aereo relacionadas em

anexo a esta ata. 17) De acordo com informe da Superintendencia de

Administrarao e Finaneas , a partir de 5 de fevereiro estara disponivel no

sitio da ANAC na rede mundial de computadores a sistematica a ser

adotada para a consulta do cadastro de multas previstas por infraeao ao

Codigo Brasileiro de Aeronautica, para a obteneao de certidoes negativas

de debito. Tal consulta tem a finalidade de dar transparencia aos usuarios,

agilizar os procedimentos, bem como diminuir custos , tanto para os

usuarios, que nao precisarao se locomover para obter o "nada consta", caso

nao existam debitos, quanto para os diversos setores envolvidos, pois

otimizarao seu tempo na analise dos processos pendentes . Nada mais

havendo, foram encerrados os trabalhos as dezessete horas e vinte e cinco

minutos do dia trinta de janeiro do ano de dois mil e sete, apos o que foi

lavrada esta ata, que e por todos os Diretores predentes lida e assinada.

DENISE MARIA AYRES D ABREU
Diretora-Presidente , stituta

NA TON^IO BitfTO LOMANTO
Diretor
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