
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

8 de outubro de 2013, 15h 

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

 

 

I) Aprovação das atas das Reuniões Deliberativas realizadas em 17 e 24.09.2013 e da Reunião 

Extraordinária Deliberativa realizada em 03.10.2013. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys 

 

1) Processo: 00066.040643/2013-54. 

Assunto: 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-550, aplicável ao 

modo de pouso íngreme. 

 

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

2) Processo: 00066.045096/2013-01. 

Assunto: Embraer S.A. – pedido de isenção de cumprimento do requisito RBAC 25.791(a) para a 

aeronave EMB-550. 

 

3) Processo: 00066.040390/2013-19. 

Assunto: Edição de emendas ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 25, intitulado “Requisitos 

de Aeronavegabilidade: Aviões Categoria Transporte”. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

4) Processo: 00058.018446/2013-58. 

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

aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

5) Processo: 00058.050983/2013-92. 

Assunto: ALP Aero Táxi Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de transporte 

aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

6) Processo: 00058.065303/2013-35. 

Assunto: Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

7) Processo: 00058.003655/2013-05. 

Assunto: Rio Norte Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

 

 



 

8) Processo: 00066.021669/2013-01. 

Assunto: Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de 

tipo do avião Embraer EMB-550, aplicável aos comandos de voo do tipo manche lateral (side stick) e 

às forças limite aplicadas pelo piloto ao manche lateral para o controle longitudinal (arfagem) e o 

controle lateral (rolamento). 

 

9) Processo: 60800.231877/2011-18. 

Assunto: Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de 

tipo do avião Embraer EMB-550, aplicável ao sistema de controle eletrônico de voo com relação à 

estabilidade lateral direcional e longitudinal e ao alerta de baixa energia. 

 

10) Processo: 00066.041347/2013-71. 

Assunto: 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-550, aplicável à 

penetração de fumaça na cabine e compartimentos eletroeletrônicos. 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


