
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

22 de novembro de 2011, 15h 

SCS, Quadra 9, Lote C - Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A - 7º andar - Brasília (DF) 

 

 

I) Aprovação da ata da Reunião Deliberativa realizada em 16.11.2011. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 
 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 
1) Processo: 60800.143030/2011-87. 

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

aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

2) Processo: 60800.173591/2011-19. 

Assunto: Aero Agrícola MS Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

3) Processo: 60800.154642/2011-03. 

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

serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

4) Processo: 60800.165124/2011-15. 

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

serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

5) Processo: 60800.186558/2011-41. 

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

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

 

6) Processo: 60800.137999/2011-19. 

Assunto: Star Fly Táxi Aéreo Ltda. – revogação da autorização operacional para exploração de 

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

 

 Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira 

 

7) Processo: 60800.109356/2011-85. 

Assunto: Instauração de audiência pública para estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-550. 

 

8) Processo: 60800.035000/2011-06. 

Assunto: Edição de resolução para a atualização dos procedimentos a serem observados na 

inspeção de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos. 

 

 

 



9) Processo: 60800.073946/2011-62. 

Assunto: Edição de resolução dispondo sobre a utilização compartilhada da infraestrutura de 

despacho de passageiros e bagagens nos aeródromos brasileiros. 

 

 Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino 

 

10) Processo: 60800.230221/2011-88. 

Assunto: HRT Oil & Gas – pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata o RBHA 

61.39(c). 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


