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AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2007

Aos vinte e nove dias do mes de maio do ano de dois mil e sete , as quinze

horas e vinte 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) Concorda com o pedido de aprovacao

de Ato deliberativo do representante legal da empresa Emirates Airline,

conforme o que consta dos autos do processo no 60800.014113/2006-06 e de

acordo com o voto-vista da Diretora Denise Abreu, anexo a esta Ata. 2)

Concede vista a Diretora Denise Abreu dos seguintes processos:

60800.012836/2007-48; 60800.998612/2007-DV; 60800.013197/2007-38;

60800.013202/2007-11. 3) Outorga autorizacao para explorar os servicos de

transporte aereo publico nao-regular de passageiros, carga e mala postal a

empresa Platinum Air Linhas Aereas Ltda.., conforme o que consta dos autos

do processo no 07-01/19026/05. 4) Concede previa aprovacao as Atas de

assembleia geral ordinaria e extraordinaria da empresa Rico Linhas Aereas

S/A, conforme o que consta dos autos do processo no 07-01/10171/95. 5)

Aprova a indicacao de profissionais para ocupar cargos comissionados na

ANAC, conforme relacao anexa. 6) Determina que o processo no
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60800.021519/2007-12, que trata do Sistema de Informacoes para a Gestao de

HOTRAN, seja encaminhado a Corregedoria desta Agencia Reguladora. 7)

Ficam designados o Superintendente Alex Castaldi Romera, como titular, e o

Superintendente Luiz Kazumi Miyada, como suplente, para representarem a

Agencia Nacional de Aviacao Civil no grupo de trabalho instituido pela

Portaria n° 751/MD, do Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Defesa,

de 23 de maio de 2007. 8) A Diretoria decide que seja encaminhada

correspondencia a European Aviation Safety Agency - EASA, sobre o

aumento das tarifas aeroportuarias que determinou, de modo a externar o

posicionamento tecnico delta Agencia sobre o tema. Nada mais havendo,

foram encerrados os trabalhos as dezenove horas e trinta minutos do dia vinte

e nove 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.

MIL3N SERGIO SILVEI

Diretor-Presidente

ANAZZI

EU -ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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