
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

3 de julho de 2012, 17h 

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

 

 

I) Aprovação da ata da Reunião Deliberativa realizada em 26.06.2012. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

1) Processo: 60800.174362/2011-11. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição de resolução dispondo sobre 

acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

2) Processo: 00058.026818/2012-39. 

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

público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

3) Processo: 00058.000952/2012-18. 

Assunto: Aeroagrícola Boa Safra Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

público especializado na atividade aeroagrícola. 

 

4) Processo: 00058.036581/2012-02. 

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

de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

5) Processo: 00058.026396/2012-00. 

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

de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

6) Processo: 00058.034938/2012-18. 

Assunto: RIMA - Rio Madeira Aerotáxi Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração 

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

 

7) Processo: 00058.010106/2012-06. 

Assunto: Helisul 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 especializados 

nas atividades aerodemonstração, aeropublicidade, aerorreportagem, aeroinspeção, aerofotografia, 

aerocinematografia, aerolevantamento e combate a incêndio. 

 

8) Processo: 00058.030099/2012-51. 

Assunto: Sol Del Paraguay Líneas Aéreas – autorização para empresa estrangeira funcionar no Brasil 

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

 



9) Processo: 00058.033606/2012-16. 

Assunto: SATA Internacional - Serviços e Transportes Aéreos S.A. – autorização para empresa 

estrangeira funcionar no Brasil como empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de 

passageiro, carga e mala postal. 

 

10) Processo: 60800.096097/2011-15. 

Assunto: Homologação do 3º procedimento administrativo de alocação de slots disponíveis no 

Aeroporto de Congonhas (SP). 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 

 


