AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA
ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2006
Aos vinte e quatro dias do mes de outubro do ano de dois mil e seis, as
quinze horas e quarenta minutos, 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 acordao, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de
presenca: 1) Aprova autorizacoes para aproveitamento do solo em areas
sujeitas a restricoes dos Pianos de Zoneamento de Ruido, conforme o que
contem os processos relacionados no anexo I desta ata e nao concede
autorizacao a empresa Evan Desenho e Arquitetura Ltda, conforme o que
consta do processo n° 67240.005508/2006-DV, nos termos do voto do
Relator Diretor Leur Lomanto. 2) Aprova a remessa do Oficio n°
0 l l /GAB/DIR/DMAA, Assunto: "Consulta - Alteracao societaria de
empresa concessionaria - Ingresso de socio estrangeiro". 3) Aprova as
seguintes Notas Tecnicas da Superintendencia de Relacoes Internacionais,
bern como as awes nelas recomendadas: 077/SRI-GCOI/2006; 078/SRIGCOI/2006; 079/SRI-GCOI/2006. 4) Aprova as autorizacoes de
funcionamento das agencias de carga aerea constantes do anexo II desta

ata. 5) Aprova o cancelamento das autorizacoes de funcionamento das
agencias de carga aerea constantes do anexo III desta ata. 6) Defere vista
dos autos referentes a autorizacao para funcionamento juridico da empresa
SOL Linhas Aereas S.A., (processo n° 67900-008497/2006-35 - transporte
aereo nao regular) para a Diretora Denise Abreu. 7) Aprova autorizacao
para operacao da empresa Santa Luzia Aviacao Agricola Ltda, conforme o
que consta do processo no 07-01/93642/00. 8) Concede previa aprovacao
de modificacao de atos constitutivos da empresa Skymaster Air Lines
Ltda., conforme o que consta dos autos do processo no 07-01/10007/95
(abertura de duas filiais e alteracao do enderero da filial do Rio de Janeiro).
9) Concede previa aprovacao de modificacao de atos constitutivos da
empresa Total Linhas Aereas S.A., conforme o que consta dos autos do
processo n° 07-13/00110/88 (aprovacao de contas da Diretoria e retirada de
socio). 10) Aprova a instauracao dos seguintes processos licitatorios e de
dispensa de licitacao: Processo no 60800.016375/2006-00 - Aquisicao de
Microcomputadores e monitores de video LCD; Processo n°
60800.015911/2006-41 - Contratacao de transporte interestadual e
intermunicipal de mobiliarios em geral, cargas, documentos, bagagens,
veiculos, etc.; Processo no 60800.015598/2006-41 - Aquisicao de
equipamentos de impressao e digitalizacao de documentos; Processo n°
60800.015831/2006-96 - Aquisicao de copiadoras; Processo n°
60800.016158/2006-10 - Aquisicao de suporte para crachas; Processo n°
60800.015059/2006-11 - Elaboracao de Projeto Arquitetonico; Processo n°
60800.015594/2006-63 - Dispensa para Aquisicao de Livros; Processo n°
60800.016382/2006-01 - Aquisicao de bebedouros; Processo n°
60800.009233/2006-88 - Registro de Precos - Bebedouros; Processo n°
60800.008319/2006-93 - Dispensa - Materiais de Consumo para as Copas;

Processo n° 60800.9240/2006-80 - Registro de Pregos - Materiais de
Consumo para as Copas. 11) Autoriza, em carater precario, os quatro voos
que atualmente nao estao sendo operados no aeroporto da Pampulha/BH,
ate o mes de junho de 2007, conforme solicitacao das empresas
interessadas: TAM Linhas Aereas, GOL Linhas Aereas, WEBJET Linhas
Aereas e BRA Transportes Aereos. 12) Aprova a prorrogacao do prazo a
que se refere a Portaria n° 1187/DGAC, de 11 de novembro de 2005, ate 30
de junho de 2007. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as
dezoito horas e cinco minutos do dia vinte e quatro 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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