
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

14 de maio de 2014, 15h 

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

 

 

I) Aprovação das atas da Reunião Deliberativa realizada em 06.05 e da Reunião Extraordinária 

Deliberativa realizada em 09.05.2014. 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

1) Processo: 00066.005152/2014-48. 

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

tipo do avião Embraer EMB-550, aplicável a assentos orientados transversalmente, de simples e 

múltipla ocupação, com ou sem incorporação de sistemas de airbag. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

2) Processo: 00058.006290/2014-43. 

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

aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

3) Processo: 00058.006255/2014-24. 

Assunto: Aeroimagem S.A. - Engenharia e Aerolevantamento – autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento. 

 

4) Processo: 00058.024475/2014-30. 

Assunto: Reis e Passamani Comércio e Aviação Agrícola Ltda. – revogação da autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

5) Processo: 00058.022453/2014-35. 

Assunto: No Limits Táxi Aéreo Ltda. – renovação de autorização operacional para exploração de 

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

 

6) Processo: 00058.011069/2014-15. 

Assunto: Orm Air Táxi Aéreo Ltda. – renovação de autorização operacional para exploração de 

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

 

7) Processo: 60800.029122/2010-74. 

Assunto: Edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 121 (RBAC nº 121). 

 

8) Processo: 00058.018219/2014-11. 

Assunto: Edição de resolução que dispõe sobre os procedimentos e as taxas de desconto dos fluxos de 

caixa marginais a serem adotados nos processos de revisão extraordinária nos contratos de concessão 

de infraestrutura aeroportuária federal. 

 

III) Assuntos diversos. 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


