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Membros presentes: 

 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

Moreira Franco - Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe  

Guilherme Walder Mora Ramalho (Titular) – Coordenador da CONAERO 

Juliano Alcântara Noman (Suplente) 

Guilherme Afonso - Secretário-Executivo da CONAERO, Substituto 
 
Casa Civil da Presidência da República 
Luis Antonio Tauffer Padilha (Suplente) 
Letícia Klug (Substituta Eventual) 
 
Ministério da Justiça 
Luiz Cravo Dórea (Substituto Eventual) 
André Furquim (Suplente) 
 
Ministério da Fazenda 
Ronaldo Lázaro Medina (Suplente) 
 
Ministério da Defesa 
Ten Brig do Ar Rafael Rodrigues Filho (Titular) 
 
Ministério da Saúde 
Dirceu Barbano (Titular) 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Nelmon Oliveira da Costa (Suplente) 
 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Marcelo Bruto da Costa Correia (Suplente) 



Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
Marcelo Pacheco dos Guaranys (Titular) 
Ricardo Sérgio Maia Bezerra (Suplente) 
 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 
Gustavo do Vale (Convidado) 
 
 
1. ABERTURA 

 

O Secretário-Executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República – SAC/PR e Coordenador da CONAERO, Guilherme Walder Mora 

Ramalho, iniciou a reunião agradecendo a presença do Secretário-Executivo 

(Suplente) da Comissão Nacional de Autoridades nos Portos (CONAPORTOS), 

coordenada pela Secretaria de Portos da Presidência da República, e passou a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação 

Civil da Presidência da República, que cumprimentou todos os presentes e afirmou 

que a presença de todos mostra a importância que o Governo está dando ao tema e 

às ações a serem tomadas. Informou que é fundamental que o sistema aeroportuário 

funcione bem e possa dar respostas à população brasileira, destacou a 

responsabilidade do setor, principalmente para receber os grandes eventos, como a 

Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo em 2014 

e as Olimpíadas em 2016, exigindo do setor, disposição e dedicação.  

O Coordenador da CONAERO iniciou a pauta do dia. 

 

2. DIRETRIZES / DELIBERAÇÕES 

 

2.1. COMITÊ TÉCNICO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 Foi apresentado o Manual de Planejamento do Setor de Aviação 

Civil para a Copa das Confederações; 

 Foi aprovado pelos membros da CONAERO, o Manual de 

Planejamento do Setor de Aviação Civil para a Copa das 

Confederações, com restrição de acesso; 

 Foi informado que a conclusão do Manual de Planejamento do 

Setor de Aviação Civil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 

está prevista para 20 de maio do corrente ano, e que o referido 

Manual será aprovado ad referendum. 

 

 

2.2. COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

 



 Foi informado pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) 

que está prevista a publicação do edital, até 10 de maio de 

2013, para contratação de Empresa para a recepção de 

dados do sistema API/PNR; 

 O DPF informou, ainda, que a elaboração dos Acordos de 

Cooperação com os órgãos está em andamento no âmbito do 

Comitê Técnico de Integração de Sistemas e que, após análise 

do DPF, as minutas desses acordos serão encaminhadas as 

Consultorias Jurídicas de cada órgão envolvido; 

 Foi solicitado que o Comitê apresente para a Casa Civil no dia 

23 de abril de 2013 um cronograma atualizado com o andamento 

do desenvolvimento do sistema API/PNR; 

 Foi informado pela Receita Federal (RF) que na próxima reunião 

do Comitê Técnico a RF irá apresentar uma proposta do módulo 

de gestão de risco. 

 Foi solicitado a todos os órgãos presentes, prioridade e equipe 

especificamente dedicada em prol do andamento do sistema 

API/PNR. 

 

 

2.3. COMITÊ TÉCNICO DE DESBUROCRATIZAÇÃO 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE FACILITAÇÃO DO 

TRANSPORTE AÉREO (PROFAL) 

 Foi convalidada pelos membros da CONAERO a 

aprovação ad referendum da proposta do Programa 

Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo (PROFAL), 

aprovada por meio da Resolução nº 3, de 10 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial nº 238 em 

11 de dezembro de 2012; 

 

 TRANSPORTE AÉREO DE GARGAS 

 Foi realizada, pela Infraero, apresentação acerca dos 

tempos de permanência de cargas importadas nos 

terminais de logística da Infraero; 



 Foi aprovado o funcionamento 24 horas dos órgãos 

públicos nos terminais de carga dos aeroportos de 

Guarulhos, Viracopos, Galeão e Manaus. Para tanto, 

deverá ser realizada reunião no âmbito do Comitê 

Técnico de Desburocratização, até o dia 26/04/2013, 

para que os órgãos públicos proponham escalas de 

serviço e cronograma para implememtação dos novos 

turnos; 

 Foi solicitado que a Infraero acompanhe a 

implementação do funcionamento 24 horas nesses 

aeroportos e que apresente, na próxima reunião da 

CONAERO, relatório de avaliação dos novos turnos 

em relação à demanda; 

 Foi informado que será realizada reunião no dia 03 de 

maio de 2013, a qual dará início à implementação do 

projeto piloto de cadeia logística de carga aérea 

segura (Secure Freight) no Aeroporto Internacional de 

Guarulhos/São Paulo – Governador André Franco 

Montouro (SBGR). 

 

 

 RESOLUÇÃO 207 

 Foi apresentada pela ANAC, a proposta de alteração 

da Resolução nº 207, de 22 de novembro de 2011, 

para análise e aprovação dos membros; 

 Foi aprovada pelos membros da CONAERO a minuta 

apresentada pela ANAC. 

 A ANAC procederá, até 18 de maio de 2013, a 

publicação da alteração da Resolução nº 207 de 

acordo com a proposta apresentada e aprovada em 

consenso pela CONAERO; 

 

 

2.4. COMITÊ TÉCNICO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 



 Foram apresentados resultados preliminares de coleta de dados 

de indicadores aeroportuários nos aeroportos envolvidos na 

Copa do Mundo de 2014; 

 Foi sugerida e aprovada a ampliação do escopo do Comitê 

Técnico de Indicadores de Desempenho, o qual passa a ser 

denominado “Comitê Técnico de Desempenho Operacional”, que 

terá o trabalho norteado pelas seguintes diretrizes: 

 

 O Projeto Eficiência será tratado no âmbito deste 

Comitê; 

 Monitoramento de indicadores de desempenho 

aeroportuário; 

 Estabelecimento de metas para os órgãos públicos, 

membros da CONAERO; 

 Acompanhamento de Planos de Gestão para 

melhoria das operações nos aeroportos, elaborados 

pelos órgãos públicos, membros da CONAERO e 

operadores aeroportuários. 

  

3. OUTROS ASSUNTOS 

 

PROJETO EFICIÊNCIA 

  

 Foram apresentados os resultados finais e o ganho global do 

Projeto nos aeroportos de Congonhas-SP (23%), Santos 

Dumont-RJ (14,3%); Fortaleza-CE (43,4%); Confins-BH (47,1); 

Galeão-RJ (37,9); Guarulhos-SP (25,3); 

 Foi informado que o Projeto foi iniciado nos Aeroportos de 

Recife-PE e Porto Alegre-RS e no Aeroporto de Salvador-BA 

terá início em 22/04/2013; 

 Foram apresentadas as próximas etapas do Projeto nos 

Aeroportos de Manaus-AM, Curitiba-PR e Cuiabá-MT, com início 

previsto para agosto de 2013. 

 

AUTORIDADE AEROPORTUÁRIA 

 Foi aprovada a criação das Autoridades Aeroportuárias nos 

Aeroportos de Natal-RN e Cuiabá-MT. 



2º SEMINÁRIO DE COORDENADORES DAS AUTORIDADES 

AEROPORTUÁRIAS 

 

 Foi informado que no dia 16 de maio de 2013 será realizado o 2º 

Seminário de Coordenadores das Autoridades Aeroportuárias. 

 

Por fim, o Coordenador da CONAERO agradeceu aos participantes 

pela presença e deu por encerrada a reunião. 

 

 

GUILHERME WALDER MORA RAMALHO 

Coordenador da CONAERO 


