SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
SUPERINTENDENCIA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA
COMISSÃO DO MÉRITO

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DO MÉRITO - CME – EXERCÍCIO 2017

DATA: 7 a 9 de junho de 2017

LOCAL: Brasília-DF

PRESENÇAS
Conselheiro Federal FRANCISCO SOARES DA SILVA - CHANCELER
Conselheiro Federal AFONSO FERREIRA BERNARDES - MEMBRO
Conselheiro Federal MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES - MEMBRO
Conselheiro Federal INARÊ ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA - MEMBRO
Eng Eletrc ROLDÃO LIMA JUNIOR – ASSISTENTE
Presentes os conselheiros federais Francisco Soares da Silva e Marcos Luciano Camoeiras
Gracindo Marques. Participaram da reunião os empregados do Confea, lotados na GCO, que
participam dos preparativos das homenagens do Mérito do Confea.
1 - ASSUNTOS EM PAUTA
1.1

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO

Comissão do Mérito - CME

ASSUNTO

Andamento das providências para a realização da cerimônia das
homenagens do Mérito do Confea.

CONCLUSÃO:
1) O Assistente Roldão informou que todos os homenageados e representantes foram
oficiados da homenagem pela Presidência do Confea, na forma do Art 16 da Resolução
nº 1085, de 2016. Os ofícios foram expedidos no dia 24 de maio de 2017, fixando a
resposta até 5 de junho de 2017. Informou, também, que as solicitações de passagens
e diárias serão inseridas no SISPADI na medida que os homenageados respondam os
respectivos ofícios, via e-mail, fornecendo todos os dados para cadastramento no
sistema. Serão 54 solicitações de passagens e diárias a serem inseridas no SISPADI até
o dia 23 de junho de 2017.
2) O Atrium Hotel Quinta das Pedras, escolhido para concentrar a hospedagem dos
homenageados, em Belém-PA, forneceu tabela de preços diferenciados de diárias para
os diversos tipos de acomodações disponíveis. Ficou decidido que deverão ser
bloqueadas 33 acomodações para atender aos homenageados e seus familiares. Ficou
decidido, também, que não será obrigatória a hospedagem no Hotel Quinta das Pedras.
3) Convidada para participar da reunião, a Jornalista Alessandra Azevedo, Gerente de
Comunicação do Confea, informou que ainda não foram contratados os serviços licitados
para a realização da 74ª SOEA. Informou, também, que os serviços e os materiais
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referentes às homenagens do Mérito estão no escopo/objeto licitado da 74ª SOEA. Na
oportunidade, mostrou-se preocupada quanto à demora da contratação desses serviços,
diante da proximidade da 74ª SOEA que se inicia no dia 8 de agosto de 2017, ou seja,
dentro dos próximos 60 dias corridos.
1.2

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Cerimônia das homenagens do Mérito

CONCLUSÃO: O empregado Adaiuton Belloti repassou para os conselheiros todos os
detalhes da cerimônia do Mérito. Ficou definido que os homenageados e representantes
ocuparão local de destaque no palco. Os homenageados não serão chamados da plateia.
Os acompanhantes dos homenageados ocuparão assentos reservados na plateia. As
medalhas, placas e diplomas serão entregues aos homenageados pela equipe de
assistentes de palco fornecida pela empresa contratada. Ficou definido, também, que a
Comissão do Mérito indicará um dos galardoados com a Medalha do Mérito para
discursar em nome dos homenageados.
1.3

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Medalhas, placas e certificados para os homenageados.

CONCLUSÃO: O empregado João Anastácio informou que as medalhas, placas e estojos
estão planilhados no objeto a ser licitado. Mostrou-se preocupado com a demora da
contratação da empresa que fornecerá esses materiais. Informou, também, que, nas
versões anteriores, as medalhas e placas eram confeccionadas por uma firma de São
Paulo, daí a apreensão pela demora da contratação do objeto licitado para a 74ª SOEA,
diante da proximidade da abertura do evento, que ocorrerá na noite de 8 de agosto de
2017, quando será realizada a cerimônia de homenagens do Mérito.
1.4

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Livro Láurea do Mérito

CONCLUSÃO: A empregada Maria Helena informou que o Livro Láurea do Mérito já está
pronto para a impressão, aguardando a contratação de empresa. Serão impressos 500
exemplares, conforme planilhado no objeto licitado para a 74ª SOEA.
1.5

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Convite para Jantar de Confraternização do Mérito

CONCLUSÃO: A empregada Silvia Girardi informou que as provas dos convites já estão
prontas para a impressão, aguardando a definição do local do jantar. Os conselheiros
presentes à reunião aprovaram o modelo.
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1.6

REFERÊNCIA

PC CF-0276/2017

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Programação das atividades para as homenagens do Mérito

CONCLUSÃO: As empregadas Beatriz Leal e Fernanda Pimentel explanaram as
atividades que serão desenvolvidas por ocasião das entrevistas e das gravações de
vídeo com os homenageados. As empregadas Beatriz Leal e Fernanda Pimentel
ressaltaram a importância do agendamento de entrevistas com os homenageados.
Considerando que os homenageados chegarão em Belém a partir do dia 5 de agosto,
serão agendadas 6 entrevistas, em média, por dia. Diante desta demanda, solicitaram
que, tão logo sejam emitidas as passagens aéreas para os homenageados, a Comissão
do Mérito repasse para a GCO uma relação contendo informações sobre as chegadas dos
homenageados em Belém. Tomando conhecimento dessas informações, os conselheiros
presentes elaboraram uma programação das atividades para as homenagens do Mérito
para ser divulgada para os homenageados.

