
AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2007

Aos quinze dias do mes de maio do ano de dois mil e sete, 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 Aviarao 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 o texto do Memorando de

entendimento entre ANAC e o CAA-Taiwan, conforme o que consta da Nota

Tecnica n° 0006/2007/GGCP. 2) Autoriza a participacao do Secretario-Geral

Henrique Augusto Gabriel, do Procurador-Geral Joao Ilidio de Lima Filho e

do Assessor Tecnico Guttemberg Rodrigues Pereira, na VI Reuniao do Grupo

Especial para a modernizacao da Convencao de Roma, a ser realizada de 26 a

29 de junho de 2007, em Montreal, Canada. 3) Aprova o inicio dos seguintes

processos administrativos para fins de contratacao de prestacao de servigo:

processo n° 60800.017486/2007-14 e processo n° 60800.000785/2007-10.



Outrossim, aprova o inicio dos seguintes processos administrativos para fins

de aquisicao de bens: processo no. 60800.017411/2007-25; processo no

60800.016550/2007-31; processo no 60800.017030/2007-46. 4) Outorga

autorizacao para operar servicos aereos publicos de transporte de passageiros e

cargas na modalidade de taxi aereo a empresa Easy Taxi Aereo Ltda.,

conforme o que consta dos autos do processo no 67900-000832/2006-57. 5)

Renova outorga para operar servicos aereos publicos de transporte de

passageiros e cargas na modalidade de taxi aereo da empresa Dumon Taxi

Aereo Ltda., conforme o que consta dos autos do processo n°. 07-01/94056/00.

6) Renova outorga para operar servicos aereos publicos de transporte de

passageiros e cargas na modalidade de taxi aereo da empresa Jotan Taxi Aereo

Ltda., conforme o que consta dos autos do processo n°. 07-01/3440/97. 7)

Concede vista a Diretora Denise Abreu do processo no 60800-014113/2006-

06, que trata da previa aprovacao de alteracao de atos constitutivos da empresa

Emirates Airlines. 8) Apos consulta ao Comando da Aeronautica e a

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

9) Concorda com o pedido de aprovacao de acordo de code-share entre as

Concessionarias BRA Transportes Aereos e Oceanair Linhas Aereas Ltda.,

conforme o que consta dos autos do processo no 60800.017474/2007-81 e

determina a remessa da materia para apreciacao do Conselho Administrativo

de Defesa Economica - CADE. 10) Aprova a indicacao de profissionais para

ocupar cargos comissionados na ANAC, conforme relacao anexa. 11) Indica,

como substituto eventual do Gerente Regional da Sexta Gerencia Regional,

Fabricio Alves Correa. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos as

dezessete horas e trinta minutos do dia quinze 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.
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