
 
Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

4 de janeiro de 2011, 14h 

Av. Presidente Vargas, 850 - 23º andar - Rio de Janeiro (RJ) 

 

I) Aprovação da ata da Reunião Deliberativa realizada em 21.12.2010. 

 

II) Confirmação de deliberações ad referenda: 

 

 Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira 

 

1) Processo: 60800.029143/2010-90 - Decisão nº 172, de 29 de dezembro de 2010. 

Assunto: TRIP Linhas Aéreas S.A. - Prorrogação da isenção de cumprimento do requisito de que trata 

o RBAC 121.344(d), concedida por intermédio da Decisão n 416, de 30 de dezembro de 2009. 

 

2) Processo: 60800.022855/2010-88 - Decisão nº 173, de 29 de dezembro de 2010. 

Assunto: Pedido de isenção temporária de cumprimento dos requisitos do RBAC 154 e aprovação de 

alteração do uso da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Hercílio Luz (SBFL). 

 

 

III) Apresentação de Votos-Vista:  

 

 Diretor Cláudio Passos Simão 

 

3) Processo: 60800.023106/2010-78 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 3140, intitulada “Auditorias em 

Empresas Aéreas e em Empresas de Manutenção”. 

 

 

 Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino 
 

4) Processos: 60800.051794/2009-22 e 60800.030028/2010-68 

Assunto: Infraero – isenção temporária de cumprimento do requisito para medição de atrito em pistas 

de pouso e decolagem estabelecido na alínea “b” do inciso V do art. 2º da Resolução nº 88, de 11 de 

maio de 2009. 

 

 

IV) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira 

 

5) Processo: 60800.031929/2010-77 

Assunto: Diretrizes para negociação de acordos internacionais. 
 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

6) Processos: 60800.021985/2010-01 e 60800.051641/2009-85 

Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre o modelo de regulação das tarifas aeroportuárias de 

embarque, pouso e permanência e dos preços unificados e de permanência. 



 

7) Processo: 07-17/0872/00 

Assunto: J.V.C. Aerotáxi Ltda. - autorização para explorar serviço aéreo público de transporte de 

passageiro e carga na modalidade táxi aéreo e serviços aéreos especializados nas atividades de 

aeropublicidade, aerorreportagem, aeroinspeção, aerofotografia, aerocinematografia e combate a 

incêndio. 

  

8) Processo: 07-01/04043/75 

Assunto: TAIL – Táxi Aéreo Itaituba Ltda. - autorização para explorar serviço de transporte aéreo 

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

 

9) Processo: 60800.029146/2010-23 

Assunto: Tapajós Táxi Aéreo Ltda. - renovação de autorização para explorar serviço de transporte 

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

 

10) Processo: 60800.028485/2010-92 

Assunto: Transaero Airlines - autorização para funcionamento de sociedade empresária estrangeira 

para operar no Brasil. 

 

 

III) Assuntos Diversos 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria 


