
 
Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

17 de agosto de 2010 

Brasília (DF) 

 

 

I) Confirmação das deliberações ad referenda adotadas a partir da REDIR de 17.03.2010: 

 

 Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira 

 

1) Processo: 07-01/10844/90 - Decisão nº 52, de 31 de março de 2010. 

Assunto: BETA - Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda. – concessão para exploração de serviço 

de transporte regular de carga e mala postal. 

 

2) Processo: 07-01/0897/00 - Decisão nº 53, de 1º de abril de 2010. 

Assunto: Aerosat Engenharia e Aerolevantamento Ltda. – renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

3) Processo: 07-15/4711/89 - Decisão nº 63, de 23 de abril de 2010. 

Assunto: Voaar Aviação Agrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

4) Processo: 60800.083462/2009-15 - Resolução nº 149, de 27 de abril de 2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – estabelecimento de condição especial a 

ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer ERJ-190. 

 

5) Processo: 07-01/03667/95 - Decisão nº 64, de 30 de abril de 2010. 

Assunto: Agrossol Aeroagrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

6) Processo: 07-01/2027/95 - Decisão nº 65, de 30 de abril de 2010. 

Assunto: Norteagro Norte Aeroagrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

7) Processo: 60800.006161/2010-01 - Decisão nº 67, de 10 de maio 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequência semanal para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e Barbados. 

 

8) Processo: 60800.007284/2010-51 - Decisão nº 68, de 10 de maio de 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e Cuba. 

 

9) Processo: 60800.006455/2010-25 - Decisão nº 69, de 10 de maio de 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e Porto Rico. 

 

10) Processo: 60800.031791/2009-72 - Decisão nº 70, de 12 de maio de 2010. 

Assunto: Noar Linhas Aéreas S.A. – concessão para exploração de serviço de transporte aéreo público 

regular de passageiro, carga e mala postal. 



 

11) Processo: 60800.049956/2007-09 - Decisão nº 71, de 13 de maio de 2010. 

Assunto: Caf Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de transporte 

aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

12) Processo: 60800.002176/2010-92 - Decisão nº 72, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Aerovias de Integración Regional S.A. - Aires – autorização de funcionamento, no Brasil, de 

empresa estrangeira que pretende operar serviço de transporte aéreo internacional regular de 

passageiros, carga e mala postal. 

 

13) Processo: 60800.054973/2008-31 - Decisão nº 73, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: SSR Tecnologia, Engenharia e Aerolevantamentos Ltda. – autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

14) Processo: 60800.080635/2008-54 - Decisão nº 74, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Figueiredo Aero Agrícola Ltda.-EPP – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

15) Processo: 07-01/11790/04 - Decisão nº 75, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Uniagro Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

16) Processo: 60800.006115/2009-61 - Decisão nº 76, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: SK Aviação Agrícola Ltda.-ME – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

17) Processo: 60800.004523/2010-11 - Aviso de Audiência Pública nº 13/2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – instauração de audiência pública sobre 

proposta de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto 

de tipo do avião Embraer EMB-135BJ Enhanced. 

 

18) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 77, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Oceanair Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e a Colômbia. 

 

19) Processo: 07-01/017413/04 - Decisão nº 78, de 26 de maio de 2010. 

Assunto: Pec Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

20) Processo: 07-01/20492/03 - Decisão nº 79, de 26 de maio de 2010. 

Assunto: Viaer Aeronaves, Aviônicos e Aerofotografia Ltda. – renovação da autorização para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerofotografia. 

 

21) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 80, de 27 de maio de 2010. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A.  – suspensão dos efeitos da Decisão nº 77, de 20 de maio de 2010, 

que alocou frequências semanais para a realização de serviços regulares mistos entre o Brasil e a 

Colômbia à Oceanair Linhas Aéreas Ltda. 

 

22) Processo: 60800.006163/2010-92 - Decisão nº 81, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e a Alemanha. 

 



23) Processo: 60800.008533/2010-26 - Decisão nº 82, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: Master Top Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências cargueiras semanais entre o 

Brasil e o Equador. 

 

24) Processo: 60800.008506/2010-53 - Decisão nº 83, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: Master Top Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências cargueiras semanais entre o 

Brasil e os Estados Unidos. 

 

25) Processo: 60800.006960/2010-70 - Decisão nº 84, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e o Reino Unido. 

 

26) Processo: 07-01/0745/80 - Decisão nº 85, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Agro Aérea Triângulo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

27) Processo: 07-01/14782/02 - Decisão nº 86, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Socana Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

28) Processo: 07-01/18261/03 - Decisão nº 87, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Dimensão Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

29) Processo: 07-01/93605/00 - Decisão nº 88, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: TWO Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviços aéreos 

especializados nas modalidades aerolevantamento e aeropublicidade. 

 

30) Processo: 07-01/005019/2006 -73 - Decisão nº 89, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Aero Brasil Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

31) Processo: 60800.013150/2010-70 - Aviso de Audiência Pública nº 14/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de alteração da Resolução nº 57, de 10 de 

outubro de 2008, que regulamenta o processo de alocação de frequências internacionais e de 

designação de empresas aéreas regulares brasileiras. 

 

32) Processo: 60800.077408/2009-22. 

Assunto: Proposta de Memorando de Entendimento em Aeronavegabilidade e Certificação de Produto 

Aeronáutico a ser celebrado entre as autoridades de aviação civil do Brasil e da Austrália. 

 

33) Processo: 60800.012951/2010-18 - Decisão nº 90, de 16 de junho de 2010. 

Assunto: Passaredo Transportes Aéreos Ltda. – concessão para exploração de serviço de transporte 

aéreo público regular de passageiro e carga. 

 

34) Processo: 07-01/4455/95 - Decisão nº 91, de 16 de junho de 2010. 

Assunto: Aero Star Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

 

 

 



35) Processo: 60800.011835/2010-81 - Resolução nº 152, de 17 de junho de 2010. 

Assunto: Aprovação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 111, intitulado “Programa 

Nacional de Controle da Qualidade em Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência 

Ilícita”. 

 

36) Processo: 60800.014117/2005-81 - Decisão nº 92, de 18 de junho de 2010. 

Assunto: Qatar Airways – autorização de empresa estrangeira que pretende operar, no território 

nacional, serviço aéreo de transporte regular internacional de passageiro, carga e mala postal. 

 

37) Processo: 60800.083458/2009-49 - Resolução nº 153, de 18 de junho de 2010. 

Assunto: Aprovação de Planos Diretores Aeroportuários - PDIR. 

 

38) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 93, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Oceanair Linhas Aéreas Ltda. e TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências 

semanais para a realização de serviços regulares mistos entre o Brasil e a Colômbia. 

 

39) Processo: 07-01/93409/00 - Decisão nº 94, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Tarp Táxi Aéreo Ltda. – renovação de autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

40) Processo: 60800.066346/2008-42 - Decisão nº 95, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Centro Oeste Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

41) Processo: 60800.008318/2010-25 - Decisão nº 96, de 24 de junho de 2010. 

Assunto: TRIP Linhas Aéreas S.A. – pedido de isenção de cumprimento do requisito RBAC 

121.344(a). 

 

42) Processo: 60800.011399/2010-41- Aviso de Audiência Pública nº 15/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 147, intitulado “Centros de Instrução de Aviação Civil, para Formação e Qualificação 

de Mecânicos de Manutenção Aeronáutica”. 

 

43) Processo: 60800.079687/2009-69 - Aviso de Audiência Pública nº 16/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 183, intitulado “Credenciamento de Pessoas”. 

 

44) Processo: 60800.000513/2010-15. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – recurso administrativo contra decisão que alocou, à Oceanair 

Linhas Aéreas Ltda., frequências para a Colômbia. 

 

45) Processo: 60800.013150/2010-70 - Resolução nº 154, de 25 de junho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 57, de 10 de outubro de 2010, que regulamenta o 

processo de alocação de frequências internacionais e de designação de empresas aéreas regulares 

brasileiras. 

 

46) Processo: 60800.013857/2010-86 - Resolução nº 156, de 6 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 63, de 26 de novembro de 2008, que aprova Programa 

Nacional de Instrução em Segurança de Aviação Civil. 

 

 

 



47) Processo: 60800.015367/2010-14 - Resolução nº 157, de 6 de julho 2010. 

Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre a obrigatoriedade do Programa de Segurança de 

Empresa Aérea (PSEA) para empresas de transporte aéreo operando no Brasil. 

 

48) Processo: 60800.005624/2009-76 - Decisão nº 98, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Martinair Holland N.V. – autorização de empresa estrangeira que pretende operar, no 

território nacional, serviço aéreo de transporte regular internacional de carga. 

 

49) Processo: 07-01/18546/03 - Decisão nº 99, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Aerotop Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

50) Processo: 07-11/0904/04 - Decisão nº 100, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Heiss Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

51) Processo: 07-01/93371/00 - Decisão nº 101, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Icaraí Turismo Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroinspeção. 

 

52) Processo: 07-01/9930/04 - Decisão nº 102, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Helisae Serviço Aéreo Especializado Ltda. – renovação da autorização operacional para 

exploração de serviços aéreos especializados nas modalidades aeropublicidade, aeroinspeção, 

aerorreportagem e aerofotografia. 

 

53) Processo: 07-01/19991/03 - Decisão nº 103, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: RQ Serviços Aéreos Especializados Ltda. – autorização operacional para exploração de 

serviços aéreos especializados nas modalidades aerorreportagem, aerofotografia e aerocinematografia. 

 

54) Processo: 07-01/93352/00 - Decisão nº 104, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: JS Taxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

55) Processo: 60800.068051/2009-91 - Decisão nº 105, de 12 de julho de 2010. 

Assunto: Whitejets Transportes Aéreos Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

56) Processo: 60800.015539/2010-50 - Aviso de Audiência Pública nº 18/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição de resolução estabelecendo regras 

para designação dos aeroportos internacionais brasileiros. 

 

57) Processo: 60800.004996/2010-19 - Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre a autorização prévia para a construção de aeródromos 

e seu cadastramento junto à ANAC. 

 

58) Processo: 07-01/1676/80 - Decisão nº 106, de 14 de julho de 2010. 

Assunto: Áquila Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

 

 



59) Processo: 07-01/11580/04 - Decisão nº 107, de 14 de julho de 2010. 

Assunto: Nova Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

60) Processo: 60800.015320/2010-51 - Resolução nº 159, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 107-1007, intitulada “Guia de Análise 

de Programa de Segurança Aeroportuária”. 

 

61) Processo: 60800.015317/2010-37- Resolução nº 160, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 108-1002, intitulada “Guia de Análise 

de Programa de Segurança de Empresa Aérea”. 

 

62) Processo: 60800.015319/2010-26 - Resolução nº 161, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 107-1012, intitulada “Certificado de 

Habilitação em Segurança da Aviação Civil (CHS)”. 

 

63) Processo: 60800.010125/2010-34 - Decisão nº 108, de 16 de julho de 2010. 

Assunto: TRIP Linhas Aéreas S.A. – pedido de isenção de cumprimento dos requisitos RBAC 

121.344(d) e 121.344(e). 

 

64) Processo: 60800.009777/2010-26 - Aviso de Audiência Pública nº 19/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 120, intitulado “Programas de Prevenção do Uso Indevido de Substâncias Psicoativas 

na Aviação Civil”. 

 

65) Processo: 60800.016536/2010-33 - Resolução nº 162, de 20 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração de disposições sobre a edição de Regulamentos Brasileiros da Aviação 

Civil e de Instruções Suplementares – Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, e Instrução Normativa 

nº 15, de 20 de novembro de 2008. 

 

66) Processo: 60800.015315/2010-48 - Resolução nº 164, de 29 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 109-1001, intitulada “Programa de 

Segurança da Carga - AVSEC - para os Agentes de Carga Aérea (PSACA)”. 

 

67) Processo: 60800.0016593/2010-12. 

Assunto: Aprovação de instruções à delegação presente à 25ª Reunião do Grupo de Especialistas em 

Assuntos Políticos, Econômicos e Jurídicos do Transporte Aéreo e às reuniões do grupo “ad hoc” 

sobre o Sistema Estatístico Integrado da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC. 

 

68) Processo: 60800.014512/2010-40 - Decisão nº 109, de 10 de agosto de 2010. 

Assunto: Rio Linhas Aéreas Ltda. – concessão para exploração de serviço de transporte aéreo público 

regular de carga e mala postal. 

 

69) Processo: 07-01/7352/97 - Decisão nº 110, de 12 de agosto de 2010. 

Assunto: Aero Rio Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

70) Processo: 60800.000536/2010-11 - Decisão nº 111, de 12 de agosto de 2010. 

Assunto: Aeroporto de Chapecó – pedido de isenção de cumprimento de requisitos de segurança 

operacional e estabelecimento de procedimentos operacionais especiais. 

 

 



 Diretor Cláudio Passos Simão, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto 

 

71) Processo: 07-01/94036/99 - Decisão nº 54, de 9 de abril de 2010. 

Assunto: D’tapes Aeroagrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

72) Processo: 07-01/93877/99 - Decisão nº 55, de 9 de abril de 2010. 

Assunto: NHR Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

73) Processo: 60800.083466/2009-95 - Aviso de Audiência Pública nº 10/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 43, intitulado “Manutenção, Manutenção Preventiva, Reconstrução e Modificações”. 

 

74) Processo: 60800.000566/2010-28 - Aviso de Audiência Pública nº 11/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 145, intitulado “Organizações de Manutenção de Produto Aeronáutico”. 

 

75) Processo: 60800.057000/2008-53 - Decisão nº 56, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: JM Aviação Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade aeroagrícola. 

 

76) Processo: 60800.040927/2009-35 - Decisão nº 57, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Lança Aeroagrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade aeroagrícola. 

 

77) Processo: 07-01/14955/94 - Decisão nº 58, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Pampeana Aero Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo especializado 

na modalidade aeroagrícola. 

 

78) Processo: 07-13/7333/89 - Decisão nº 59, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: DS Air Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

79) Processo: 07-01/93500/99 - Decisão nº 60, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Parintins Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

80) Processo: 60800.034631/2008-02 - Decisão nº 61, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Santarém Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

81) Processo: 07-01/17914/96 - Decisão nº 62, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Tucano Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

82) Processo: 60800.007428/2010-70 - Aviso de Audiência Pública nº 12/2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – instauração de audiência pública sobre 

proposta de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto 

de tipo do avião Embraer EMB-500. 

 

 



83) Processo: 60800.083466/2009-95 - Aviso de Prorrogação da Audiência Pública nº 10/2010. 

Assunto: Associação Nacional de Manutenção Aeronáutica - ANMAER – prorrogação do prazo para 

o encaminhamento de manifestações estabelecido no Aviso de Audiência Pública nº 10/2010 - 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 43. 

 

84) Processo: 60800.000566/2010-28 - Aviso de Prorrogação da Audiência Pública nº 11/2010. 

Assunto: Associação Nacional de Manutenção Aeronáutica - ANMAER – prorrogação do prazo para 

o encaminhamento de manifestações estabelecido no Aviso de Audiência Pública nº 11/2010 - 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 145. 

 

85) Processo: 07-01/93303/00 - Decisão nº 66, de 7 de maio de 2010. 

Assunto: Fiducial - Engenharia  e Aerolevantamentos Ltda. – renovação da autorização operacional 

para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

86) Processo: 60800.003017/2010-13 - Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010. 

Assunto: Instituição do Sistema Decolagem Certa - DCERTA. 

 

87) Processo: 60800.012727/2010-26 - Aviso de Audiência Pública nº 17/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 133, intitulado “Operação de Aeronaves de Asas Rotativas com Cargas Externas”. 

 

88) Processo: 07-15/0577/04 - Decisão nº 97, de 30 de junho de 2010. 

Assunto: Aerogeo Aerofotogrametria, Geoprocessamento e Engenharia Ltda. – renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 

aerolevantamento. 

 

89) Processo: 60800.004523/2010-11- Resolução nº 155, de 1º de julho de 2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – estabelecimento de condição especial a 

ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-135BJ Enhanced. 

 

90) Processo: 60800.014015/2010-41 - Resolução nº 163, de 22 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 137, 

intitulado “Operações de Aviação Agrícola”. 

 

91) Processo: 60800.003017/2010-13 - Resolução nº 165, de 6 de agosto de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010, que instituiu o Sistema 

Decolagem Certa - DCERTA. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

  

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

92) Processo: 60800.007264/2007-85. 

Assunto: Varig S.A. – recurso administrativo contra decisão de aplicação de multa por prática de 

overbooking. 

 

93) Processo: 60800.047370/2009-63. 

Assunto: Pantanal Linhas Aéreas S.A. – em Recuperação Judicial  – recurso administrativo contra 

decisão que retirou HOTRANs da Empresa. 

 

 



 Relatoria do Diretor Ricardo Sérgio Maia Bezerra 

 

94) Processo: 60800.038045/2009-18 (613.712.061). 

Assunto: Copa Airlines - Compañía Panameña de Aviación S.A. – recurso administrativo contra 

decisão de aplicação de multa por prática de overbooking. 

 

 Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira 

 

95) Processo: 60800.018840/2010-15. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de licitação para a concessão da construção 

parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (ASGA). 

 

 

III) Assuntos Diversos 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria 


