
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2007

Aos doze dias do mes de junho do ano de dois mil e sete, as quinze horas e

vinte 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 presenca do Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-

Presidente; da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu, Diretora; do Dr. Jorge

Luiz Brito Velozo , Diretor; e do Dr. Josef Barat , Diretor, que acordao,

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

inicio dos seguintes processos administrativos para fins de contratacao de

servico: processo n° 60800.013137/2007-15; processo n° 60800.998418/2007-

DV; processo n° 60800.020507/2007-71 e processo n° 60800.023241/2007-18.

2) Outorga autorizacao para operar serviro aereo especializado, na modalidade

aeroagricola, a empresa JRR Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta

dos autos do processo n° 07-01/94037/01. 3) Conhece da Nota Tecnica n°

010/SSA/2007, que faz aditamento a Nota Tecnica n° 002/SSA/2007, em

virtude do novo periodo arbitrado por esta Agencia, para operacoes realizadas

pela VRG Linhas Aereas S/A e decide que o merito do pedido de

reconsideracao formulado pela empresa, constante dos autos do processo n°

60800.005696/2006-71, so sera apreciado apos a decisao judicial, uma vez

que a materia encontra-se sub judice. 4) Aprova a indicacao de profissionais
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para ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme relacao anexa. 5) Foi

apresentado pelo Diretor-Presidente ao Colegiado, o relatorio sobre a reuniao

do CONAC, realizada em 6 de junho de 2007. 6) Decide aplicar penalidade a

empresa Cruiser Linhas Aereas Ltda. de acordo com o voto do Relator, anexo

a ata, e, conforme o que consta dos autos dos processor n° 613.125/05-5;

613.124/05-7; 613.096/05-8; 613.097/05-8; 613.122/05-0; 613.433/06-5;

613.296/06-0. 7) Aprova a alteracao dos quantitativos e da distribui9do dos

cargos comissionados tecnicos da ANAC, na forma do anexo a esta ata. Nada

mais havendo, foram encerrados os trabalhos as dezoito horas e vinte minutos

do dia doze de junho do ano de dois mil e Sete, apos o que foi lavrada esta Ata,

que a por todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTO?'G SERGIO SILVEIRA AI ANAZZI

Diretor-Presidente

iretor
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