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Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, em ambiente virtual via 

aplicativo Google Meet, às 09:00 horas, foi verificado que havia o quórum de Titulares, com a 

participação como convidado o Sr. Ralph Lopes de Figueiredo (Assistente Administrativo), foram 

abertos os trabalhos deste Conselho pelo Sr. Fernando César de Oliveira, Presidente. Aprovada Ata 

da reunião anterior pelos Conselheiros presentes. A reunião de hoje corresponde à reunião ordinária 

13. Sobre a contratação da empresa, teremos de verificar orçamentos a partir de 15 de novembro, 

após a aprovação do plano diretor. Fernando solicitou verbalmente ao setor de compras os orçamentos, 

mas vai pedir via 1Doc para documentar. O Conselheiro Breno apresentou uma proposta, mas ainda 

faltam mais duas para que seja possível prosseguir. Sobre o Drone, a cotação está em andamento; há 

uma possível doação de uma unidade em vista. Estamos verificando as configurações para atender a 

demanda da Secretaria (fiscalização). Alessandro diz que o drone oferecido é um pouco inferior ao 

pleiteado. No momento apenas o Alessandro é habilitado para pilotar o drone. Esclareceu que o 

modelo que está em testes é particular, operando apenas para testes de desempenho perante a demanda 

de ações de fiscalização. Independente do modelo da doação sem um pouco inferior, será bem vindo 

à fiscalização, onde continuamos verificando para a compra de um modelo mais avançado (DJI-Mini 

3) para o ano que vem. Este modelo “mini 3” já tem tela própria e não precisa usar o celular pessoal 

para visualização. Todos de acordo com essa visão. Sobre a possibilidade de emprestar o drone a 

outros setores, Alessandro explica que o equipamento precisa ser homologado pela Anatel, ter registro 

e inscrição na ANAC, assim como seu operador precisa estar devidamente inscrito e seguir as normas 

relacionadas ao espaço aéreo, voos e afins, onde todo voo precisa ser registrado e autorizado. Não 

será possível simplesmente emprestar o Drone para outros setores, devido estas restrições legais de 

uso. Exatamente por isso que devemos prever orçamento tanto para a compra do drone quando para 

o curso de operação do piloto. Todos de acordo. Alessandro demonstrou por imagens e vídeos os 

testes em ações da fiscalização com o aparelho particular, onde todos se mostraram satisfeitos com 

os resultados, pois tudo está correndo bem e confirmou-se o esperado, inclusive com o uso da nova 

viatura de fiscalização. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. 
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