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PT CF-2624/2017
Comissão Temática Contecc 2017
Proposta nº 011/2017-CT CONTECC, por meio da qual requer a aprovação de
reunião extraordinária da CT Contecc 2017, nos dias 30 e 31 de outubro de
2017, em Maceió-AL, com a finalidade de elaborar o relatório da comissão
temática, ajustar, juntamente com o Crea-AL, a matriz de responsabilidades
para a realização do Contecc 2018 e realizar contatos com as instituições de
ensino, pesquisa e extensão da jurisdição do Crea-AL com o objetivo de
sensibilizar e angariar apoio institucional para a realização do congresso.
Posteriormente foi apresentada proposta para que a reunião ocorra durante os
dias 16 e 17 de novembro de 2017.
SIS
Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes
EMENTA:

Aprova
a
ocorrência
de
reunião
entre
representantes da Comissão Temática Contecc
2017 com representantes da Comissão de
Educação do Crea-AL .

DECISÃO CD-168/2017
O Conselho Diretor, por ocasião da 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de outubro de 2017,
em Brasília-DF, após reanalisar a Proposta nº 011/2017-CT CONTECC, por meio da qual a Comissão requer a
aprovação de reunião, em Maceió-AL, com a finalidade de elaborar o relatório da comissão temática, ajustar,
juntamente com o Crea-AL, a matriz de responsabilidades para a realização do Contecc 2018 e realizar contatos
com as instituições de ensino, pesquisa e extensão da jurisdição do Crea-AL com o objetivo de sensibilizar e
angariar apoio institucional para a realização do congresso; Considerando que se mostra pertinente a ocorrência
da reunião proposta pela Comissão Temática Contecc 2017, com vistas ao alinhamento de ações com a
Comissão de Educação do Crea-AL e instituições de ensino, com vistas ao Contecc 2018; Considerando a
manifestação favorável da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP; Considerando as atribuições
do Conselho Diretor, consignadas na Resolução nº 1.015, de 2006; DECIDIU, por unanimidade: 1) Aprovar a
ocorrência de reunião no Crea-AL, com até 2 (dois) dias de duração, entre representantes da Comissão
Temática CT Contecc 2017 e representantes da Comissão de Educação do Crea-AL, em data a ser definida entre
a CT Contecc 2017 e o Crea-AL; 2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do
Sistema – SIS, para as providências decorrentes. Presidiu a sessão o Senhor Vice-Presidente, no Exercício da
Presidência do Confea, Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes. Presentes os senhores Diretores Eng.
Mec. Afonso Ferreira Bernardes, Eng. Eletric. Carlos Batista das Neves, Eng. Eletric. Inarê Roberto
Rodrigues Poeta e Silva, e Eng. Eletric. Lúcio Antônio Ivar do Sul.

Cientifique-se e cumpra-se.
Brasília 11 de outubro de 2017.
Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência do Confea
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