
 

 

 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

6 de maio de 2014, 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 29.04.2014. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys 

 

1) Processo: 00066.008208/2014-16. 

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

projeto de tipo do avião Embraer EMB-550, aplicáveis à proteção de envelope de voo para alto ângulo 

de ataque, e à concessão de créditos de desempenho, em condições de formação de gelo, devido à 

proteção de envelope de voo robusta. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

2) Processo: 00066.006824/2014-32. 

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

projeto de tipo do avião Embraer EMB-550, aplicáveis às condições gerais das proteções do envelope 

de voo, à proteção de envelope de voo para limite de arfagem, rolamento e alta velocidade, e à 

proteção de envelope de voo para limitação do fator de carga normal excessivo. 

 

3) Processo: 00058.010212/2014-43. 

Assunto: EBTA - Empresa Baiana de Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de 

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

 

4) Processo: 00058.086959/2013-91. 

Assunto: Aerosigma Táxi Aéreo e Serviços Aéreos Especializados Ltda. – autorização operacional 

para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de 

serviço aéreo público especializado nas atividades aeropublicidade, aerorreportagem, aeroinspeção, 

aerofotografia, aerocinematografia e combate a incêndios. 

 

5) Processo: 00058.015636/2014-02. 

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

de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

6) Processo: 00058.062456/2012-40. 

Assunto: América do Sul Linhas Aéreas Ltda. – concessão para exploração de serviço de transporte 

aéreo público regular de passageiro e carga. 

 

7) Processo: 00058.022722/2014-63. 

Assunto: Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A. – termo aditivo 

ao contrato de concessão. 

 

 

 

 



8) Processo: 00058.049687/2013-49. 

Assunto: Autorização prévia para a cisão parcial da sociedade empresária Trip Linhas Aéreas S.A. e a 

incorporação de seu acervo líquido cindido pela sociedade empresária Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

S.A. 

 

9) Processo: 00058.036725/2014-84. 

Assunto: Reajuste das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves/Confins (MG), concedido por meio do Leilão nº 1/2013. 

 

10) Processo: 00058.036724/2014-30. 

Assunto: Reajuste das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto 

Internacional Antônio Carlos Jobim/Galeão (RJ), concedido por meio do Leilão nº 1/2013. 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


