
  

                                                             

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 

14ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE AUTORIDADES 

AEROPORTUÁRIAS (CONAERO) 

2014 

 

Local: Secretaria de Aviação Civil (Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Ed. 

Parque Cidade Corporate, Torre C, 6º andar, sala de reunião Plenária). 

Data: 09 de dezembro de 2014 

Horário: 14h00 

 

Membros presentes: 

 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

W. Moreira Franco – Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil 

Guilherme Walder Mora Ramalho (Titular) – Coordenador da CONAERO 

Nelson Negreiros Filho (Suplente) – Coordenador da CONAERO 

Paulo Henrique Possas – Secretário-Executivo da CONAERO 

 

Casa Civil da Presidência da República 

Sérgio Calderini (Substituto eventual) 

 

Ministério da Justiça 

José Luiz Povill de Sousa (Titular) 

 

Ministério da Fazenda 

Ronaldo Lázaro Medina (Suplente) 

 

Ministério da Defesa 

Maj Brig do Ar Maurício Ribeiro Gonçalves (Suplente) 

 

Ministério da Saúde 

Renato Porto (Substituto eventual) 

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Edilene Cambraia Soares (Substituta eventual) 

 

 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Otto Burlier (Substituto eventual) 

 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

Marcelo Pacheco dos Guaranys (Titular)  

 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 

Antônio Gustavo Matos do Vale (Convidado) 

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

Luciano de Meneses Evaristo (Convidado)  

 

 

1. ABERTURA 

 

Sua Excelência, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil 

da Presidência da República, W. Moreira Franco, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos, ressaltando a participação dos envolvidos no sucesso da operação da 

Copa do Mundo Fifa 2014, objetivando alcançar resultados superiores na Operação Final 

de Ano 2014-2015. 19/12/2014 e 05/01/2015 (período crítico). 

 

2. INÍCIO DOS TRABALHOS 

 

2.1. COMITÊ TÉCNICO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (CTOE) 

 

2.1.1. OPERAÇÃO FINAL DE ANO 

 

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) informou que a 

projeção de movimentação nos aeroportos neste final de ano, para 

o mês de dezembro, é de 7% a mais que no mesmo período do 

ano passado. 

A Receita Federal do Brasil (RFB) informou que haverá 

reforço efetivo temporário nos Aeroportos de Guarulhos/SP, 

Galeão/RJ e aumento de servidores efetivos no aeroporto de 

Viracopos/SP. Nos demais aeroportos, será mantido o contingente 

atual. 



O Departamento de Polícia Federal (DPF) informou que 

haverá incremento nos aeroportos de Brasília/DF, Guarulhos/SP 

e Viracopos/SP. Conforme orientado pela Direção Geral da 

Polícia Federal, nos horários de pico, as cabines da PF deverão 

ser todas tripuladas. 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), informou 

que desde 2011 vem otimizado a fiscalização, com a criação de 

escritórios regionais, são os Núcleos Regionais de Aviação Civil, 

que atuam em 22 cidades. Para a operação de final de ano serão 

utilizados os núcleos já sediados nos aeroportos de Brasília/DF, 

Confins/MG, Congonhas/SP, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, 

Galeão/RJ, Guarulhos/SP, Porto Alegre/RS, Recife/PE, 

Salvador/BA, Viracopos/SP e Santos Dumont/RJ. Irão trabalhar 

com incremento médio no número de fiscais de 87% nesses 

aeroportos, com a intenção de aumentar a fiscalização e prestar 

atendimentos necessários. Consideram como sendo os dias de 

pico: 19, 20 de dezembro de 2014 e 05 de janeiro de 2015. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

informou que não haverá incremento, por já estarem trabalhando 

com efetivo máximo desde a Copa do Mundo FIFA 2014 e 

também pela atuação no controle do surto de Ebola. 

O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional 

(VIGIAGRO) informou que não haverá incremento de 

servidores, com exceção de Fortaleza, [...]. O aumento de 

servidores nos aeroportos de Manaus e Guarulhos se referem a 

novos concursados efetivados.  

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO) informou que não terá problemas de recursos 

humanos para atuar no final de ano, já que vem transferindo 

funcionários dos aeroportos concedidos para os da própria rede. 

A VIGIAGRO, PF e ANVISA manifestaram interesse na 

cessão desses servidores da INFRAERO. 



O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) se colocou à disposição para analisar a viabilidade e dar 

celeridade nessas requisições. 

[...] 

A SAC salientou a participação de seus servidores no 

acompanhamento das atividades em aeroportos, nesse período de 

final de ano, para monitorar os compromissos acertados entre 

todos os entes, assim como se comprometeu a fornecer boletins 

diários de informações, tais como de atraso, cancelamentos, 

condições meteorológicas, restituição de bagagem, tempos de 

final de check-in e de inspeção de segurança. Esse trabalho será 

realizado em conjunto com os meios de comunicação dos entes 

privados e públicos. 

Sobre os compromissos firmados com as companhias 

aéreas, em reunião realizada pela manhã, a SAC informou que as 

mesmas se comprometeram com a alocação de aeronaves 

reservas, reforço de tripulação, nos check-ins, reforço no 

treinamento das equipes, entre outros. 

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 

frisou os percentuais de atraso, sendo em 2012, 12%, em 2013, 

15% e em 2014, até o presente momento, 12%, ocasionado 

principalmente por questões meteorológicas. Informou que os 

movimentos significativos começarão no dia 15 de dezembro de 

2014, sendo previsto para 19/12/2014, o dia de maior movimento. 

A projeção de aumento de movimentos de aeronaves é de 6,5% 

nesse período em relação ao ano passado. Alertou sobre questões 

meteorológicas, principalmente no final do dia na região sudeste. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), informou que irá manter o 

serviço prestado. [...] 

 



2.1.2. OLIMPÍADAS – VALIDAÇÃO DE PREMISSAS 

 

A SAC informou que um conjunto de premissas de 

planejamento da operação do setor para os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 foram previamente discutidas pelos 

representantes do Comitê Técnico de Operações Especiais, 

CTOE e encaminhadas aos órgãos membros da CONAERO.  

Restando, assim, aprovada por esta Comissão as referidas 

premissas.  

A SAC irá encaminhar ao IBAMA para conhecimento. Ao 

final, será encaminhado a Casa Civil, para a validação final. 

 

2.1.3. CRIAÇÃO DO SUBCOMITÊ DE 

ACESSIBILIDADE 

 

A SAC informou que este é um trabalho que está sendo 

desenvolvido entre ANAC, Casa Civil, Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH), no sentido de fornecer insumos para o Comitê 

de Operações Especiais sobre todas as questões de acessibilidade 

nos aeroportos, visando, no primeiro momento, as 

Paraolimpíadas, mas reconhecendo a importância do legado 

dessas instalações para os aeroportos e para o país. 

A SDH disse que os jogos Paraolímpicos surgem como um 

grande desafio operacional, trazendo aporte para o conhecimento 

de todos.  

Restando, assim, aprovada, por esta comissão, a criação do 

referido subcomitê, que será coordenado pela SDH. 

 

2.2. COMITÊ TÉCNICO DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

2.2.1. AMPLIAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

NOS AEROPORTOS 

 



A SAC informou que na última reunião da CONAERO, foi 

deliberada a ampliação de pesquisa nos aeroportos com mais de 

1 milhão passageiros/ano, o que representaria um total de 16 

novos aeroportos. A proposta é de avaliar tecnicamente se seria 

possível incluir, no atual contrato, mais aeroportos em 2015 e, 

durante esse ano, preparar licitação para inclusão todos os 

aeroportos que tem a movimentação anual de até 1 milhão de 

passageiros. 

Foi aprovada, por esta Comissão, uma avaliação técnica 

sobre a possibilidade de inclusão de mais aeroportos no escopo 

da pesquisa atual. Porém a comissão solicitou a revisão dos 

critérios de escolha dos aeroportos devido às diferenças técnicas 

entre eles, tais como número de operações ou obras sendo 

realizadas que impactam a percepção do passageiro. 

 

3. OUTROS ASSUNTOS 

 

3.1. ADEQUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS ÓRGÃOS 

PÚBLICOS PARA NOVA INFRAESTRUTURA NOS 

AEROPORTOS 

 

A SAC irá reenviar a cópia do Ofício-Circular nº 03/SE/SAC-PR 

de 11/02/2014 que solicita informações sobre adequação dos órgãos para 

nova infraestrutura nos aeroportos com relação ao planejamento dos 

recursos humanos para a realização de atividades públicas nos aeroportos 

para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

DPF e RFB. Até o presente momento, somente a ANVISA se manifestou 

oficialmente. 

 

3.2. [...] 

 

 



4. ENCERRAMENTO 

 

Por fim, o Secretário-Executivo da CONAERO agradeceu a todos e deu por 

encerrada a reunião. 

 

PAULO HENRIQUE POSSAS 

Secretário-Executivo da CONAERO 


