
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 20 DE MARCO DE 2007

Aos vinte dias do mes de marco do ano de dois mil e sete, as dez 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 participacao do Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-

Presidente; da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu , Diretora; do Dr. Josef

Barat, Diretor, do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo, Diretor; e do Dr. Leur

Antonio Britto Lomanto , Diretor, que acordao, assistidos pelas

autoridades que assinaram a folha de presenca: 1) Aprova o relatorio de

viagem da delegarao brasileira a 7a Reuniao do Comite de Protecao

Ambiental na Aviarao (CAEP), da Organizacao de Aviacao Civil

Internacional (OACI) e indica a Senhora Ouvidora para participar da

reuniao na Franca integrando a equipe. 2) Aprova o diagnostico de

capacidade dos aeroportos publicos de interesse nacional e determina que o

estudo seja levado ao DECEA e INFRAERO para que ajudem em sua

complementacao e requisitar que as empresas ja se preparem para

participar do grupo de trabalho sobre o tema. 3) Concede vista ao Diretor

Leur Lomanto da Nota Tecnica No 028/SRI-GENE/2007, que trata da

Concessao de Capacidade Adicional Provisoria para a Espanha. 4)



Concede vista a Diretora Denise Abreu do processo n° 60800-

005696/2006-71. 5) Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a

INFRAERO, aprova os pedidos de HOTRAN constantes do anexo a esta

ata. 6) Autoriza a participacao de representantes da Superintendencia de

Servicos Aereos no Forum sobre Transportes Aereos nas Regioes Remotas

da Europa, no periodo de 17 a 19 de abril de 2007, em Lisboa - Portugal,

conforme consta da Nota Tecnica n° 003/SSA/2007. 7) Aprova a indicarao

de profissionais pars ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme

relacao anexa. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as treze

horas e 30 minutos do dia vinte de marco do ano de dois mil e sete, apps o

que foi lavrada esta ata, que a por todos os Diretores presentes lida e

assinada.
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