
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

68 REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE AUTORIDADES
AEROPORTUÁRIAS - CONAERO

2012

Local: Sala 120 - 1° andar, Ala norte - Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República - Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Data: 27 de junho de 2012.
Horário: 10h.

Membros presentes:

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
Cleverson Aroeira da Silva (Titular) - Coordenador da CONAERO
Juliano Alcântara Noman (Suplente)

Casa Civil da Presidência da República
Guilherme Penin (Substituto)

Ministério da Justiça
André Furquim (Suplente)

Ministério da Fazenda
Ronaldo Lázaro Medina (Suplente)

Ministério da Defesa
Ten Brig Ar Marco Aurélio Gonçalves Mendes (Titular)

Ministério da Saúde
Paulo Biancardi Coury (Representante Eventual - ANVISA)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ênio Antônio Marques Pereira (VIGIAGRO)

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Maurício Muniz (Titular)

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
Marcelo Pacheco dos Guaranys (Titular)

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Gustavo do Vale (Presidente)



1. ABERTURA

o Secretário-Executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República SAC/PR e Coordenador da CONAERO, Cleverson Aroeira, iniciou a pauta
do dia.

2. DELIBERAÇÕES

2.1. COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
./ No desenvolvimento do sistema integrado para distribuição de

informações sobre passageiros de forma antecipada, definiu-se que

inicialmente serão solicitados os dados dos voos internacionais e

posteriormente ocorrerá a construção de solução para contemplar os

dados de voos domésticos;

./ Informado que a previsão para início das operações, pelo

Departamento de Polícia Federal, do Sistema Integrado é no mês de

abril de 2013.

2.2. COMITÊ TÉCNICO DE DESBUROCRATIZAÇÃO

./ Foi criado o Grupo de Trabalho de Recursos Humanos, sob a

coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

com o objetivo de identificar a necessidade de recursos humanos dos

órgãos públicos nos aeroportos;

./ Os órgãos encaminharão por e-mail os dados dos

representantes para comporem o referido GT;

./ Será apresentada, até a próxima reunião, a minuta do

Programa Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo - PROFAL e

eventuais pontos de decisão, para deliberação pela CONAERO.

2.3. COMITÊ TÉCNICO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

./ Foi apresentado o cronograma para a publicação do edital de

contratação da empresa de pesquisa e coleta de dados e execução

das medições nos aeroportos. A previsão de início da coleta de

dados será no mês de setembro.

2.4. COMITÊ TÉCNICO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

./ Foram apresentados os resultados preliminares da RIO +20;



./ Os resultados obtidos demonstraram que o planejamento

realizado pelo Comitê foi bem sucedido, por exemplo, os chefes de

estado foram tratados em um tempo inferior ao previsto;

./ Na próxima reunião da CONAERO será apresentado o

relatório final da Operação RIO +20, com os resultados obtidos e as

lições aprendidas;
./ Foi definido que quanto aos eventos,cíclicos, tais como férias

de julho, será utilizado o modelo de operação desenvolvido no

Comitê e já implementado nos eventos anteriores. Foi solicitado que

o Comitê apresentasse, na próxima reunião da CONAERO, os

resultados das operações durante a alta demanda de julho.

2.5. PROJETO EFICIÊNCIA

./ INFRAERO apresentará, na proxlma reunião, as melhorias

implementadas nos aeroportos de Confins e Galeão.

2.6. LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE
ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI)

./ Foi definido que o modelo de memória será simplicado

somente com deliberações, para publicação;

./ Os órgãos deverão enviar sugestões até o dia 06 de julho de

2012, a respeito dos extratos das deliberações das cinco primeiras

reuniões a serem publicadas, para o e-mail da CONAERO.

3. OUTROS ASSUNTOS:
./ Foi definido que ocorrerá o 2° Seminário das Autoridades

Aeoportuárias com participação de todas as autoridades, no mês de

agosto, data e local a definir.

Por fim, o Coordenador da CONAERO agradeceu aos participantes pela

presença e deu por encerrada a reunião.

GUILHERME WALDER MORA RAMALHO

Coordenador da CONAERO
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