
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2006 
 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e seis, às 14:45 
(quatorze e quarenta e cinco) horas, no edifício Santos Dumont, sala nº 615, 
situado à Rua Santa Luzia, nº 651, Castelo, Rio de Janeiro – RJ, a Diretoria da 
Agência Nacional de Aviação Civil –ANAC - reuniu-se com a presença do Dr. 
Milton Sérgio Silveira Zuanazzi, Diretor-Presidente; da Drª. Denise Maria 
Ayres Abreu, Diretora, e do Dr. Leur Lomanto, Diretor, que acordaram em 
deliberar, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de presença: 1) 
Preliminarmente às deliberações, o Diretor-Presidente noticiou à Diretoria 
que será antecipada a data do leilão das unidades produtivas da 
concessionária VARIG, em recuperação judicial, para 5 de junho de 2006. 
Outrossim, a Diretora Denise Maria Ayres Abreu deu alguns informes 
sobre as negociações com vista  à finalização de novo acordo bilateral entre 
Brasil e França, que consta do relatório de viagem que apresentará sobre o 
tema. 2) Aprova proposta que estabelece rodízio semestral entre os 
Diretores na supervisão das Gerências Regionais, ficando designado o 
Diretor-Presidente como supervisor nos primeiros 6 (seis) meses. 3) 
Determina que todos os documentos que ingressarem na Agência deverão 
passar previamente pelo protocolo-geral, inclusive correspondências 
endereçadas à qualquer autoridade ou repartição. 4) Determina que a 
participação oficial de servidor da Agência em qualquer evento será 
custeada por ela. 5) Determina que a Superintendência de Administração e 
Finanças apresente proposta de instrução normativa que discipline a 
expedição de passagens aéreas e passes aéreos. 6) Aprovada a logomarca a 
ser adotada pela ANAC, conforme modelo em anexo à esta ata. 7) 
Aprovada a elaboração de relatório de diagnóstico ambiental, sob 
responsabilidade da Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação 
da Aviação Civil, com objetivo de apoiar a realização de campanha de 
monitoramento de ruído, em atendimento à solicitação da INFRAERO 
contida na CF nº 3.227/SRGL/(MBGL)/2006. 8) Aprova as Notas Técnicas 
nºs008/SRI-GCOI/2006;009/SRI-GCOI/2006;010/SRI-COI/2006;011/SRI-
GCOI/2006, como também as ações que propõem. 9) Aprova o início do 
procedimento para a aquisição de bens de consumo conforme relacionados 
no processo nº 60800.001203/2006-DV e de contratação de provedor de 
acesso à rede mundial de computadores, como detalhado nos autos do 
processo nº 60800.001206/2006-DV. 10) Aprova os pedidos de 



autorizações de horários de transporte (HOTRAN) conforme o conteúdo do 
anexo I desta ata. 11) Ao final dos trabalhos foi apresentada exposição 
sobre o “Programa de Integração da América do Sul, pelo Superintendente 
Drº Alex Castaldi Romera. Os trabalhos findaram às 19h10 (dezenove 
horas e dez minutos).  
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