AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2006
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, às quatorze horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Diretor-Presidente, localizada no Edifício
Santos Dumont, situado na 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 Antônio Britto Lomanto, Diretor, que acordaram, assistidos pelas
autoridades que assinaram a folha de presença: 1) Aprova a indicação de representantes da
ANAC para integrar o Centro de Inteligência dos Jogos Pan-Americanos (ofício nº
0073/ARJ/ABIN/GSIPR, de 10/06/06), ficando a Superintendência de Infra-Estrutura
encarregada de fazer a escolha desses representantes. 2) Autoriza o funcionamento das
agências de carga aérea constantes do anexo a esta ata. 3) Cancela as autorizações das
agências de carga aérea relacionadas no anexo a esta ata. 4) Adia a decisão da matéria de
que trata a Nota Técnica nº 032/SIE-GGOS. 5) Aprova a delegação de competências para a
Superintendência de Serviços Aéreos - SSA, que apesar de não serem privativas da
Diretoria, por ela foram absorvidas residualmente, dado que o Regimento Interno não as
atribuiu a nenhum outro órgão ou autoridade da ANAC. Esse ato ficou consubstanciado na
Portaria nº 165/DIR, de 17 de julho de 2006, devendo, porém, a SSA apresentar à Diretoria
relatório semanal sobre os atos administrativos objeto da delegação 6) Aprova os pedidos
de HOTRAN relacionados no anexo à esta ata. 7) Aprovada a abertura de processo
licitatório para aquisição de assinatura do Datalegis, conforme consta do processo nº
60800.004281/2006-80. 8) Aprovada a abertura de processo licitatório para contratação de
serviços da Radiobrás – Empresa Brasileira de Comunicação – S.A., conforme consta do
processo nº 60800.4853/2006-21. 9) Aprovada a participação de integrantes desta Agência

no Simpósio Mundial Sobre a Liberalização do Transporte Aéreo, patrocinado pela OACI e
que terá lugar em Abu Dab, em Dubay, conforme a Nota Técnica nº 026/SRI-GCOI/2006.
10) Aprovada a participação de integrantes desta Agência no Simpósio Sobre os Padrões de
Biometria de Segurança da OACI, para os passaportes de Leitura Mecânica, conforme a
Nota Técnica nº 027/SRI-GCOI/2006. 11) Designado o Diretor Leur Antônio Britto
Lomanto para Relator do Processo Nº 60.800.005155/2006-42, que trata da nova sede da
Gerência Regional 4, em São Paulo. 12) Aprovada a indicação de profissionais para ocupar
cargos comissionados na ANAC, conforme relação anexa. Nada mais havendo, foram
encerrados os trabalhos às dezessete horas e trinta minutos do dia dezessete de julho do ano
de dois mil e seis, após o que foi lavrada a presente ata, que é por todos os Diretores
presentes lida e assinada.
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