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Confea
DELIBERAÇÃO Nº 045/2018 – CME

A COMISSÃO DO MÉRITO - CME, em sua 4ª reunião extraordinária, realizada
em Brasília-DF, na sede do Confea, no dia 13 de julho de 2018, após análise do assunto em
epígrafe;
Considerando que a Comissão do Mérito – CME tem por finalidade apreciar as
indicações de nomes de profissionais, de instituições de ensino, de entidades de classe e de
pessoas físicas ou jurídicas que, por terem contribuído para a valorização e a
regulamentação das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea ou para o
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país, façam jus a
homenagens conferidas pelo Confea;
Considerando a relevância de se reconhecer o trabalho dos profissionais que
desempenharam importante papel na sociedade em prol da qualidade de vida das pessoas e
do desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país;
Considerando que, em 3 de julho de 2018, faleceu o conselheiro federal José
Chacon de Assis, durante o exercício do mandato, representante do Crea-RJ no plenário do
Confea, com mandato de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020;
Considerando que o profissional foi diretor e conselheiro do Crea-RJ de 1994 a
1997 e elegeu-se Presidente do Crea-RJ em 1997, com mandato até 1999, tendo sido
reeleito com segundo mandato até dezembro de 2002;
Considerando que o conselheiro federal citado presidiu a Federação das
Associações de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, foi conselheiro do
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em diversos mandatos, e foi diretor do Sindicato dos
Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro de 1980 a 1988, assim como diretor e presidente
da Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos;
Considerando que, em seu atual mandato no Confea, era membro da Comissão
de Articulação Institucional do Sistema (Cais), representante do Plenário no Conselho de
Comunicação e Marketing (CCM) e coordenador da Comissão Temática de Estudos
Socioambientais;
Considerando que o Eng. Eletric. José Chacon de Assis contribuiu
expressivamente para o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país
e para a qualidade de vida das pessoas por sua incansável luta a favor das questões
socioambientais e por sua inestimável colaboração com este Sistema Profissional;
Considerando que, conforme previsto no Art. 17 da Resolução nº 1.085, de
2016, as homenagens conferidas pelo Confea serão entregues pessoalmente aos agraciados
ou aos seus representantes em solenidade durante a SOEA,
DELIBEROU:
Propor ao Plenário do Confea:
1) Aprovar a indicação do Eng. Eletric. José Chacon de Assis, conselheiro federal do Confea
falecido em 3 de julho de 2018, para ser homenageado, em caráter especial, pelo Sistema
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Confea/Crea durante a 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, em Maceió-AL,
de 21 a 24 de agosto de 2018.
2) Autorizar o custeio de passagens aéreas e de até 4 diárias e meia e um Auxílio Terrestre
– AT à esposa e aos quatro filhos, com despesas a serem alocadas no centro de custos
1.12.01.03 - SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia e 2.02.03.12 – SELOG,
para participarem da 75ª SOEA, no período de 21 a 24 de agosto de 2018;
3) Autorizar que a esposa e os quatro filhos do cons. fed. José Chacon de Assis sejam
isentos de pagamento da taxa de inscrição do evento;
4) Determinar que a Gerência de Relacionamento Institucional – GRI do Confea providencie
os contatos institucionais com a esposa e os quatro filhos objetivando efetivar a participação
deles na 75ª SOEA;
5) Determinar que a Gerência de Comunicação – GCO do Confea providencie: a) diploma e
placa de homenagem, conforme os modelos constantes dos anexos da Resolução nº 1.085,
de 2016 e outros materiais relativos às homenagens do Sistema Confa/Crea; b) a inclusão
de mensagem especial em homenagem ao Eng. Eletric. José Chacon de Assis no livro de
Láurea ao Mérito.
Brasília-DF, 13 de julho de 2018.
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