AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2006
Aos dez dias do mes de outubro do ano de dois mil e seis, as quinze horas,
na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no Aeroporto Internacional de
Brasilia - Setor de Areas de Concessionarias - Lote 05 - Brasilia-DF, a
Diretoria da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC reuniu-se com a
presenca do Dr . Milton Sergio Silveira Zuanazzi
, Diretor-Presidente; da
Dra. Denise Maria Ayres de Abreu, Diretora; do Dr.
Jorge Luiz Brito
Velozo, Diretor; do Dr. Josef Barat , Diretor, e do Dr.
Leur Antonio
Britto Lomanto , Diretor, que acordaram, assistidos pelas autoridades que
assinaram a folha de presenca: 1) Negado provimento ao pleito formulado
pela empresa Air Europa, no sentido de que the seja concedida concessao,
em caster temporario, devendo, portanto, caso a requerente ainda tenha
interesse, materializar seu pedido atraves das autoridades aeronauticas e
nao via simples peticao enderecada a Gerencia de Operacoes Internacionais
desta Agencia Reguladora (conforme voto-vista da Diretora Denise Abreu,
nos autos do processo n° 60800.01465/200642) 2) Negado provimento ao
pleito formulado pela VARIG S.A., no sentido de que the seja concedido a
suspensao da cobranra das taxas previstas no Anexo III da Lei n°
11.292/2006, com a abstencao desta Agencia da imposirao de quaisquer
sancoes ou restricoes pelo nao pagamento dessas taxas. Assim, caso nao
sejam recolhidos esses tributos, incidirao todos os efeitos legais acarretados
por essa conduta. (conforme voto-vista da Diretora Denise Abreu, nos
autos do processo n° 60800.000091/2006-DV). 3) Aprovados os pedidos de
HOTRAN, conforme anexo a esta ata. 4) Fica outorga autorizacao para
operacao da empresa Nita Nimbus Taxi Aereo Ltda, conforme o que
contem o processo n° 07-01/94412/99. 5) Fica outorga autorizacao para
operacao da empresa Aero Agricola do Vale Ltda, conforme o que contem
o processo n° 07-01/30417/2005. 6) Determina a constitui9do de Grupo de
Trabalho corn a finalidade de desenvolver estudos sobre a alteracao do
peso maximo de franquia de bagagem. 7) Fica adiada a licitacao para
distribuicao de slots no Aeroporto de Congonhas, para 8 de novembro de
2006. 8) Determina que a SRI e a SSA elaborem projeto para revisao da

Portaria n° 569/DAC, a ser apresentado para analise da Diretoria, no prazo
de 15 dias. 9) Aprova a classificacao do Aeroporto de Bonito - MS - como
arrecadador de tarifas, conforme Nota Tecnica n° 146/SIE-GGCO/2006
apresentada a apreciacao da Diretoria pela Superintendencia de InfraEstrutura. 10) Ficam aprovados os processos relacionados no anexo a esta
ata, sobre o use do solo no entorno de aeroportos, que tramitam perante a
Superintendencia de Estudos, Pesquisas e Capacitacao para a Aviacao
Civil, apos analisados e voto favoravel do Diretor Leur Lomanto. 11)
Deferida vista ao Diretor-Presidente do pleito da VRG, qual seja,
"reconsideracao da Autorizacao para o funcionamento juridico", sendo
que, ato continuo, solicitou informacoes a Superintendencia de Servicos
Aereos, acerca dos procedimentos a serem adotados para uma nova analise
por parte de suas areas tecnicas. Nada mais havendo, foram encerrados os
trabalhos as dezoito horns do dia dez de outubro do ano de dois mil e seis,
apos o que foi lavrada esta ata, que a por todos os Diretores presentes lida e
assinada.
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