
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2007

Aos tres dias do mes de maio do ano de dois mil e sete, as quinze horas e

trinta 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 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) A Diretora Denise Abreu vota pela nao

designacao da VRG Linhas Aereas S.A. como empresa aerea de bandeira

brasileira para operar para Mexico, Espanha, Franca, Italia, Inglaterra, Chile e

Peru, ate que cumpra com o estipulado na NPA n° 01/2004 e anexo, da

CERNAI (SRI), conforme voto-vista anexo a esta Ata. 2) Fica autorizado o

funcionamento das agencias de carga aerea contidas no anexo a esta ata. 3)

Aprova a participarao do Gerente de Estudos de Ergonomia na Aviacao Civil

Francisco da Costa e Silva Junior, no 78th Annual Scientific Meeting que

ocorrera entre os dias 13 a 17 de maio do corrente ano, no Sheraton &

Marriot Hotels, na cidade de New Orleans, EUA, conforme o que consta da
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Nota Tecnica n° 29/SEP/2007. 4) Aprova as awes recomendadas na Nota

Tecnica n° 31/SEP/2007, sobre a representacao da ANAC junto ao Comite

Consultivo do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para

Gestao em Regulacao (PRO-REG - CCP). 5) Aprova a participacao do

Assessor em Arquitetura, Infra-Estrutura e Meio Ambiente da Gerencia de

Estudos e Pesquisas Wilton Vilanova e do Assessor em Meio Ambiente da

Gerencia de Estudos e Pesquisas Fabio Scatolini, no Coloquio de Emissoes

patrocinado pela Organizacao de Aviacao Civil Internacional (OACI), que

sera realizado entre os dias 14 e 16 de maio de 2007, na cidade de Montreal,

Canada. 0 Diretor que acompanhara a delegacao sera designado

posteriormente. 6) Outorga autorizacao pars operar servico aereo

especializado na modalidade aeroagricola a empresa Eficaz Aviacao Agricola

Ltda., conforme o que consta dos autos do processo n° 07-01/14848/96. 7)

Outorga renovacao de autorizacao para operar servico aereo especializado na

modalidade aeroagricola a empresa Aerosafra Aviacao Agricola Ltda.,

conforme o que consta dos autos do processo n° 07-14/636/87. 8) Apos

consulta ao Comando da Aeronautica e a INFRAERO, aprova os pedidos de

HOTRAN constantes do anexo a esta ata. 9) Autoriza o funcionamento

juridico da empresa Air Brasil Linhas Aereas Ltda., conforme o que consta

dos autos do processo n° 07-01/20810/03. 10) Aprova a alteracao de atos

constitutivos da empresa Air Brasil Linhas Aereas Ltda., conforme o que

consta dos autos do processo n° 07-01/20810/03. 11) Aprova o inicio dos

seguintes processos licitatorios: processo n° 60800.006441/2007-14; processo

no 60800.009209/2007-20; processo n° 60800.998457/2007-DV; processo no

60800.013340/2007-91; processo n° 60800.014181/2007-42. 12) Determina

que todos os Superintendentes facam um cadastro de cada servidor da



INFRAERO - nao ocupante de cargo comissionado - para conhecimento da

Diretoria . 13) 0 Colegiado decide cancelar a indicacao do Diretor Jorge

Velozo para participar da XIII Reuniao Trilateral de Aviacao da America do

Norte (NAAT) e indica para substitui-lo o Engenheiro Mauro Gageiro Pinto.

14) Aprova a indicacao de profissionais para ocupar cargos comissionados na

ANAC , conforme relacao anexa. Nada mais havendo , foram encerrados os

trabalhos as dezoito horas e trinta minutos do dia tres de maio do ano de dois

mil e sete , apos o que foi lavrada esta Ata , que e por todos os Diretores

presentes lida e assinada.

AAILOCCL
MILTOlx SERGIO SILVEIRA'In3AZZI

^/ Diretor-Presidente

LEUR ANTONIO BRITTO LOMANTO
Diretor
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