
 

 

Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

9 de setembro 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 25.08.14. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys 

 

1) Processo: 60800.015113/2010-04. 

Assunto: Edição de resolução que regulamenta os documentos e as demonstrações contábeis 

padronizadas a serem apresentados pelas empresas brasileiras que exploram os serviços aéreos 

públicos. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra 

 

2) Processo: 00058.016277/2014-01. 

Assunto: Geodados Geoprocessamento e Serviços Aéreos Especializados Ltda. – autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aerofotografia e 

aerolevantamento. 

 

3) Processo: 00058.029323/2014-23. 

Assunto: Henrimar Táxi Aéreo Ltda. - EPP – 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, aerocinematografia e aerofotografia. 

 

4) Processo: 00058.047423/2014-31. 

Assunto: Amapil Táxi Aéreo Ltda. - EPP – renovação de autorização operacional para exploração de 

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

 

5) Processo: 00058.039039/2014-65. 

Assunto: Norte Jet Táxi Aéreo Ltda. – renovação de autorização operacional para exploração de 

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

especializado na atividade aeroinspeção. 

 

6) Processo: 00058.057299/2014-12. 

Assunto: Gran Marco Construtora e Incorporadora Ltda. – autorização para exploração do aeródromo 

civil público Coroa do Avião. 

 

7) Processo: 60800.044674/2007-15. 

Assunto: Condor Flugdienst GMBH – autorização para empresa estrangeira operar no Brasil como 

empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal. 

 

8) Processo: 00065.091157/2014-95. 

Assunto: Declaração de inaplicabilidade das Portarias nºs 67/Ministério da Aeronáutica - MAER, de 

27 de janeiro de 1951, 292/MAER, de 8 de agosto de 1951, 1028/GM5, de 5 de setembro de 1957, 



480/GM5, de 21 de maio de 1958, 926/GM5, de 11 de novembro de 1958, 787/GM5, de 26 de outubro 

de 1960, e 733/GM5, de 27 de junho de 1962. 

 

 

III) Assuntos diversos. 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria. 


