AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE JUNHO DO 2006
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às vinte e duas horas, no
2º andar do bloco “Q” da Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF (Prédio do
Ministério da Defesa), a Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil –ANAC reuniu-se com a presença Dr. Milton Sérgio Silveira Zuanazzi, Diretor-Presidente; da
Dra. Denise Maria Ayres Abreu, Diretora; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo, Diretor e
do Dr. Leur Lomanto, Diretor, que acordaram em deliberar, assistidos pelas
autoridades que assinaram a folha de presença: 1) Aprova o pedido de autorização

prévia para a transferência de ações da empresa VARIG LOGISTICA S/A,
que retiram do transmitente o controle da sociedade e asseguram ao
adquirente, VOLO DO BRASIL S/A, esse controle, como exigida pelo §2º
do art. 185 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro
de Aeronáutica, combinado com o art. 5º da Lei nº 11.182, de 27 de
setembro de 2005, que define a Agência Nacional de Aviação Civil como
“autoridade de aviação civil”, tendo em vista a concordância da Diretoria
com as manifestações técnicas e jurídicas contidas nos pareceres juntados
às fls. 920/924 , 925/935, 936 e 937/941 dos autos do processo nº 0701/96184/00-A, respectivamente da Superintendência de Serviços Aéreos e
da Procuradoria Federal Especializada junto a esta Agência Reguladora,
que motivam este ato, dele passando a fazer parte integrante, na
conformidade do disposto no §1º do art 50, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 (anexos I e II desta ata). Nada mais havendo, foram
encerrados os trabalhos às vinte e três horas do dia vinte e três de junho do
ano de dois mil e seis, após o que, foi lavrada esta ata, que é por todos os
Diretores presentes lida e assinada.
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