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DELIBERAÇÃO Nº 005/2017 – CME

A Comissão do Mérito – CME, reunida no dia 14 de março de 2017, na sede do Confea,
em Brasília-DF, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que as personalidades homenageadas com a Medalha do Mérito e
os representantes dos homenageados com a inscrição no Livro do Mérito, possuem
geralmente idade avançada, necessitando muitas vezes de acompanhamento e cuidados
especiais;
Considerando que os homenageados, em sua maioria, permanecem na cidade
onde está se realizando a SOEA durante toda a semana e demonstram interesse em
participar de toda a programação, sendo que a Comissão do Mérito os acompanha desde a
chegada ao local do evento até o momento do embarque; e
Considerando que, devido ao número de pessoas envolvidas no processo de
homenagem e as diversas demandas que o assistente da Comissão necessita acompanhar,
bem como a atenção, o acompanhamento e os cuidados especiais que os homenageados
necessitam e merecem receber, necessário se faz a designação de empregados do Confea,
para apoiar os trabalhos da Comissão do Mérito, antes e durante a programação da 74ª
SOEA,
DELIBEROU:
Por solicitar à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, autorizar as
empregadas Neuzi Maria dos Santos Lima e Andrea Falcão Pedrosa Costa, da SIS,
para apoiar os trabalhos da Comissão do Mérito - CME, bem como prestar assistência e
acompanhamento às personalidades homenageadas durante a programação da 74ª SOEA,
sem prejuízo das demais atividades das unidades nas quais estão lotadas.
Brasília-DF, 14 de março de 2017.
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