
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

26 de novembro de 2013, 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 19.11.2013. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys 

 
1) Processos: 00066.017355/2013-04; e 

00066.022562/2013-72. 

Assunto: Estabelecimento de condições especiais a serem incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo dos aviões Embraer EMB-550, aplicáveis ao sistema de controle eletrônico de voo e ao 

sistema de geração e distribuição elétrica. 

 

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

2) Processo: 00066.037811/2013-24. 

Assunto: Embraer S.A. – pedido de isenção de cumprimento do requisito RBAC 25.813(e), do 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 25, emenda 25-127, para a aeronave EMB-550. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

3) Processo: 00058.046491/2013-01. 

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

público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

4) Processo: 00058.058585/2013-14. 

Assunto: Terra Aviação Agrícola Ltda. - EPP – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

5) Processo: 00058.054762/2013-93. 

Assunto: Ultraer Aeroagrícola Ltda. - EPP – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

6) Processo: 00058.070157/2013-60. 

Assunto: Sagres Táxi Aéreo Ltda. - autorização operacional para exploração de serviço de transporte 

aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

7) Processo: 00058.074819/2013-71. 

Assunto: ATA - Aerotáxi Abaeté Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

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

 

8) Processo: 00058.061911/2013-71. 

Assunto: Just In Air Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

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

 



9) Processo: 00058.040619/2013-14. 

Assunto: RTS - Rota do Sol Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração 

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

 

10) Processo: 00058.063699/2013-86. 

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

de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviços aéreos públicos 

especializados nas atividades aerorreportagem, aerofotografia, aerocinematografia e aeroinspeção. 

 

11) Processo: 00058.049061/2013-32. 

Assunto: Insel Air International B.V. – autorização para empresa estrangeira operar no Brasil como 

empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro e carga. 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


