SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
São Paulo, 11 de outubro de 2017.

Memorando nO 015/17 - CEEA
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Para:

Senhor Presidente do Crea-SP

Assunto:

Participação de Conselheiros da CEEA, membros do GTT-VANT no
DroneShow 2017, a ser realizado em São Paulo pela MundoGeo.

Vimos por este, requerer autorização para a participação dos Conselheiros da;, âmara
Especializada de Engenharia de Agrimensura e integrantes do GTT-VANT Hamilton Fernando Sc enkel,
João Fernando Custódio da Silva e Marcos Aurélio de Araújo Gomes no evento acima referenciado,
mediante o custeio de respectivos pagamentos de diárias de alimentação e transporte as exp~nsas do
CREA-SP, com base nas seguintes considerações:
.
- Que nos dias 24 a 26/10/2017, ocorrerá em São Paulo, o evento Fórum DroneShow 2017,
pela MundoGeo, empresa de comunicação especializada em assuntos de geoprocessament
apoio da DroneNegócios, uma divisão da anterior;

, com

- Encontrar-se em franco desenvolvimento, Grupo de Técnico de Trabalho da CEEA sobre :V ículos
Aéreos Não Tripulados - GTT Vant, cujos objetivos guardam reciprocidade com o Fórum DrqneShow
2017;
- Que o Fórum DroneShow 2017 reunirá profissionais do Sistema CONFEA/CREA e leigos em to no do
tema abordado pelo referido GTT e a necessidade de disciplinar o mercado em face da legislação
profissional do Sistema Confea/Crea;
- A necessidade de atualização dos membros do GTT-VANT frente as novidades do setor de >veículos
aéreos não tripulados quanto as suas aplicações;
- A presença das instituições apoiadoras do evento, como por exemplo: Associação Brasile ra de
Multirrotores, Confederação Brasileira de Aeromodelismo, Diretoria de Serviço Geográfico do ,Eército
Brasileiro, Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica Brasileira, Agência Nacio ai de
Viação Civil, Ministério da Defesa, entre outras, que discutirão a regulamentação do setor;
- A necessidade de discussão quanto a regulamentação profissional das aplicações dos Veículos, éreos
Não Tripulados nas áreas de Topografia, Mapeamento, Processamento de Imagens e Agricultura,
áreas estas objeto de cursos promovidos no evento;
- Que ocorrerá durante o evento, o IV Fórum Empresarial, quando então será abordado a legislação e
os resultados do uso da tecnologia para várias aplicações, no qual possui interface direta 'c m os
trabalhos desenvolvidos no âmbito do GTT-VANT;
- Que os organizadores do evento observaram a sinergia do CREA-SP frente à necessida~e de
fiscalização da atuação profissional em aerolevantamentos, e da possibilidade de membros do GTTVANT participarem como palestrantes no evento, autorizando, em apoio, três convites coiítesia a
estes.
Cordialmente,
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E'genheir:
Agrimensor,
Engenheiro Civil e
Eng
heiro de Segurança do Trabalho
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