AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2006

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, às quatorze horas e cinqüenta e
cinco minutos, no edifício localizado no Aeroporto Internacional de Brasília – Setor de
Hangares – Lote 04 – Brasília-DF, a Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC - reuniu-se com a presença do Dr. Milton Sérgio Silveira Zuanazzi, DiretorPresidente; da Dra. Denise Maria Ayres Abreu, Diretora; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo
e do Dr. Leur Antônio Britto Lomanto, Diretor, que acordaram, assistidos pelas
autoridades que assinaram a folha de presença: 1) Aprova o início do procedimento de
licitação para a contratação de serviços gráficos a que se refere o processo nº
60800.004112/2006. 2) Aprova os pedidos de autorizações de horários de transporte
(HOTRAN) conforme o conteúdo do anexo desta ata. 3) Aprova as Notas Técnicas nºs
022/SRI/2006, sobre reunião de consulta prévia Brasil/México – Relatório Inicial e
Instruções; 023/SRI/2006, sobre o relatório inicial da 17ª Reunião do Conselho de
Autoridades do Sistema Sub-Regional; 024/SRI/2006, sobre a alocação de freqüências para
a Bolívia; e 025/SRI/2006, sobre a alocação de freqüências para o Chile; todas da
Superintendência de Relação Internacionais. 4) Autoriza que o Diretor-Presidente ou seu
substituto pratiquem atos de competência da Diretoria, ad referendum do Colegiado, em
caso de urgência. 5) Decide dar nova redação ao caput do art. 102 do Regimento Interno,
que passará a conter o seguinte texto: “Art. 102. São atos administrativos ordinários de
competência da Diretoria, dos Superintendentes, dos Gerentes Gerais, dos Gerentes
Regionais e das demais autoridade da ANAC, nos âmbito das respectivas atribuições:” 6)
Aprova o texto final da proposta de Resolução resultado do processo de “consulta pública”

que “trata da distribuição de horários de pousos e decolagens em aeroportos que operem no
limite de sua capacidade operacional, em faixas de horários com alta densidade de tráfego
aéreo doméstico”. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos às dezoito horas e
trinta minutos do dia três 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.

MILTON SÉRGIO SILVEIRA ZUANAZZI
Diretor-Presidente

DENISE MARIA AYRES ABREU
Diretora

JORGE LUIZ BRITO VELOZO
Diretor

LEUR ANTÔNIO BRITTO LOMANTO
Diretor

