
AGENCIA NACIONAL DE AVIAc'AO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2007

Aos vinte e tres dias do mes de agosto do ano de dois mil e sete, as dezesseis

horas, na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no Aeroporto Internacional

de Brasilia - Setor de Areas Concessionarias - Lote 05 - Brasilia-DF, a

Diretoria da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC reuniu-se com a

presenca da Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; 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 participacao dos servidores

Renzon Maximo Martins da Silva, da Superintendencia de Servicos Aereos no

Congresso Regional de Aviacao Agricola - Sudeste, que ocorrera entre os dias

3 e 7 de setembro de 2007, conforme o que consta do requerimento no

001/2007/SSA. 2) Apresentado pelo Diretor Josef Barat informe sobre a visita

de representantes do Governo da Malasia. 3) Aprova o inicio dos seguintes

processos administrativos para fins de contratacao de servico: processo no

60800.012836/2007-48; processo no 60800.014931/2007-86; processo no

60800.017846/2007-70; processo no 60800.032799/2007-94; processo no

60800.023974/2007-52; processo no 60800.02391/2007-54. Outrossim, aprova

o inicio dos seguintes processos administrativos para fins de aquisirao de

bens: processo no 60800.013353/2007-61; processo no 60800.036772/2007-71.

4) Aprova a revogacao da Portaria 817/DIR, de 2 de agosto de 2007 e a edicao

de portaria, de acordo com o que consta dos autos do processo no e conforme

minuta em anexo a esta Ata. 5) Aprova a proposta de participacao de
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representantes da ANAC no 36° Periodo de Sessoes da Assembleia da

Organizacao de Aviacao Civil Internacional - OACI, a realizar-se em

Montreal, Canada, no periodo compreendido entre os dias 18 e 28 de setembro

de 2007, conforme o que consta dos autos do processo n° 60800.034284/2007-

29. 6) Fica autorizado o funcionamento e canceladas as autorizacoes das

agencias de carga aerea contidas no anexo a esta Ata. 7) Aprova errata na Ata

de 21 de setembro de 2006, posto que a reuniao de Diretoria nela narrada

ocorreu na Sala de Reunioes do Gabinete do Diretor-Presidente, localizada no

Edificio Santos Dumont, situado na Rua Santa Luzia, n°. 651, Castelo, Rio de

Janeiro - RJ. 8) Aprova que seja colocado em Consulta Publica o estudo sobre

requisitos propostos para estabelecer um controle da distancia entre os

assentos de passageiros instalados na classe economica de aeronaves categoria

Transporte que operam sob os requisitos operacionais RBHA 91/135/121,

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

dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e tres de agosto do ano de dois

mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por todos os Diretores

presentes lida e assinada.

j,EU1 ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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