SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

COMISSÃO DO MÉRITO - CME
REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

: PC CF-0276/2017
: Comissão do Mérito - CME
: Confecção de convite para o jantar.

DELIBERAÇÃO Nº 041/2017– CME
A Comissão do Mérito – CME, reunida na sede do Confea, em Brasília-DF,
no dia 22 de maio de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando que, por ocasião da abertura da 74ª Semana Oficial da
Engenharia e Agronomia, são homenageados com a Medalha do Mérito, com a inscrição no
Livro do Mérito e a Menção Honrosa aqueles que de alguma forma contribuíram com a
melhoria da qualidade de vida e progresso da sociedade, desenvolvimento tecnológico e
aprimoramento técnico das profissões que compõem o Sistema Confea/Crea/Mútua;
Considerando que, por ocasião das homenagens do Mérito do Confea,
durante a SOEA, o Crea anfitrião oferece um jantar de confraternização para recepcionar os
homenageados com a finalidade de apresentá-los às lideranças do Sistema
Confea/Crea/Mútua convidadas para o evento; e
Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários destinado para o
custeio do jantar de confraternização, disponível no Convênio nº 051/2017-GDI/Confea,
celebrado entre o Confea e o Crea/PA, para a realização da 74ª SOEA,
DELIBEROU:
1) Solicitar à Comissão Organizadora Nacional da 74ª SOEA – CON74ªSOEA que,
em conjunto com a GCO e o Crea-PA, adote providências para a confecção de 300 convites
para o jantar de confraternização do Mérito do Sistema Confea/Crea/Mútua.
2) Os convites deverão ser entregues à Comissão do Mérito até 14 de julho de
2017.
3) Solicitar à Gerência de Comunicação – GCO que, antes da produção final dos
convites, apresente as sugestões de convite para apreciação e aprovação da Comissão do
Mérito – CME.
Brasília-DF, 22 de maio de 2017.
Conselheiro Federal FRANCISCO SOARES DA SILVA – CHANCELER
Conselheiro Federal CARLOS BATISTA DAS NEVES – CHANCELER ADJUNTO
Conselheiro Federal AFONSO FERREIRA BERNARDES – MEMBRO
Conselheiro Federal MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES – MEMBRO
Conselheiro Federal INARÊ ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA - MEMBRO

