SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DO MÉRITO - CME – EXERCÍCIO 2018

DATA: 19 e 20 de fevereiro de 2018

LOCAL: Brasília - DF

PRESENÇAS
CHANCELER

Conselheiro Federal ZERISSON DE OLIVEIRA NETO

CHANCELER ADJ Conselheiro Federal CARLOS BATISTA DAS NEVES
MEMBRO

Conselheiro Federal FRANCISCO SOARES DA SILVA

MEMBRO

Conselheiro Federal LAERCIO AIRES DOS SANTOS

ASSISTENTE

MARA RÚBIA SOARES
1 – VERIFICAÇÃO DE QUORUM

Registrada a presença dos Conselheiros Federais: Zerisson de Oliveira Neto, Francisco
Soares da Silva, Laércio Aires dos Santos e Carlos Batista das Neves.
2 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR
Aprovada, por unanimidade, a súmula da reunião de instalação da Comissão do Mérito
realizada em 23 de janeiro de 2018.
3 - ASSUNTOS EM PAUTA
3.1

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-5342/2018
Comissão do Mérito - CME
Alteração do calendário de reuniões da Comissão do Mérito.

CONCLUSÃO:
Encaminhar para a apreciação e aprovação do Conselho Diretor do Confea a alteração
de calendário das reuniões ordinárias da Comissão do Mérito, conforme abaixo:
3ª Reunião Ordinária: DE 19 e 20 de abril de 2018 PARA 18 e 19 de abril de 2018, em
Maceió-AL;
4ª Reunião Ordinária: DE 15 a 16 de maio de 2018 PARA 14 e 15 de maio de 2018, em
Brasilia-DF;
6ª Reunião Ordinária: DE 11 e 12 de julho de 2018 PARA 12 e 13 de julho de 2018, em
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Maceió-AL.

3.2

REFERÊNCIA

PC CF-5342/2018

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Presença da Gerente de Comunicação e do analista João Anastácio
na reunião.

CONCLUSÃO: A gerente da Gerência de Comunicação do Confea - GCO, Fernanda
Pimentel, e o Analista da GCO, João Anastácio, estiveram presentes na reunião da CME para
tratar de assuntos afetos a esta Comissão e àquela unidade.
A gerente propôs à CME um novo formato de vídeo de homenagem aos galardoados, a
ser exibido no Jantar do Mérito. Segundo ela, há um formato denominado storytelling, em
que se faz uma narrativa acerca dos homenageados, sem precisar entrevistá-los, inovando o
formato entregue nos anos anteriores.
De acordo com a gerente, isso implicaria em uma redução de 180 diárias, uma vez que
os homenageados poderiam chegar na véspera da SOEA e não com até três dias de
antecedência, como ocorreu na 74ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – SOEA.
A Sra. Fernanda Pimentel afirmou que esse vídeo, conforme proposto, seria produzido
pela empresa de publicidade contratada pelo Confea. A gerente afirmou que o contrato atual
permite que este tipo de serviço seja realizado no âmbito da empresa de publicidade, não
havendo impedimentos. Contudo, ela destacou que o contrato de publicidade dessa empresa
com o Confea possui vigência até junho/2018, cabendo à alta gestão deste Federal a decisão
de prorrogá-lo ou não.
A fim de que os membros da CME conheçam o novo formato proposto, a gerente
apresentará um roteiro de elaboração do vídeo, uma vez que o vídeo concluído ensejaria
custos ao referido contrato.
A gerente foi informada de que a apresentação do formato proposto deverá ocorrer com
a maior brevidade, para que a CME possa discutir o assunto e sobre ele decidir, tendo em
vista que os serviços de filmagem, criação e edição do vídeo deverão ser incluídos no objeto
da contratação por parte do Crea-AL, se o novo modelo proposto não for adotado.
Outro ponto destacado pela Gerente da GCO foi a data final de protocolização das
indicações no Confea. Ela disse ser desejável que essas indicações sejam homologadas pelo
Plenário do Confea na sessão plenária do final de abril, posto que o prazo já estabelecido de 6
de abril de 2018 é exíguo para toda a elaboração a ser desenvolvida pela GCO para a 75ª
SOEA.
Por fim, a Sra Fernanda Pimentel entregou aos membros da CME sugestões da GCO de
alterações da Resolução nº 1.085, de 2016, objetivando aprimorar os prazos e,
consequentemente, os trabalhos a serem entregues à CME. Ela frisou que espera que essas
alterações sejam pensadas para o próximo ano. Os membros da CME analisarão o documento
em uma próxima oportunidade.
O Analista João Anastácio participou das discussões que trataram dos materiais e
serviços necessários, para atender às demandas da CME nas homenagens da Láurea ao
Mérito e Jantar do Mérito, que precisarão ser contratados pelo Crea-AL.

3.3

REFERÊNCIA

PC CF-5342/2018
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INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Definições gerais sobre os produtos e os serviços necessários para
a homenagem.

CONCLUSÃO: Para a realização das atividades de Láurea ao Mérito durante a 75ª
SOEA, a CME verificou a necessidade dos seguintes materiais, em síntese:
INSUMOS

QUANTIDADE

UNIDADE

300

Unidade

30

Unidade

60

Unidade

30

Unidade

28

Unidade

5

Unidade

3200

Unidade

40

Unidade

Estojo para placa aos laureados.

30

Unidade

Estojos para as medalhas dos laureados.

15

Unidade

500

Unidade

30

Unidade

10

Unidade

30

Unidade

1

Convites para a solenidade de jantar do mérito.

2

Diploma para os homenageados do mérito

3

4

5

6

7

8

9

10

Adesivos

para

identificação

de

convidados,

homenageados

e

dos

membros da Comissão do Mérito
Display de acrílico para mesas a serem utilizado no jantar do mérito
Banner de identificação com a foto do homenageado contendo breve
biografia. Tamanho: 1,2m x 0,90
Banner com a identidade visual da Comissão do Mérito. Tamanho: 1,2m x
0,90
Folders em formato aberto 21 x 29,7 cm, contendo divulgação dos
laureados do mérito.
Book memorial que será enviado aos homenageados em meio impresso.
30 individuais e 10 unidades contendo todos os homenageados.

Livro Láurea ao Mérito contendo o histórico das homenagens concedidas
11

pelo sistema, assim como as fotos e os currículos dos homenageados de
2018.

12

13

14

Pasta porta-diploma para a colocação dos diplomas dos homenageados
com a Láurea ao Mérito.
Placa com estojo a serem entregues aos ex-Conselheiros e ex-presidente
do Confea.
Placas aos laureados, tamanho 250 x 170 mm.
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15

Medalhas do Mérito a serem entregues aos homenageados na abertura
da 75ª SOEA.

30

Unidade

16

Criação e produção de vídeo a ser exibido no jantar do mérito.

1

Unidade

17

Fotógrafo para fazer a cobertura do jantar do mérito.

1

Diária

18

Jantar do Mérito.

300

Pessoas

2

Unidade

10

Unidade

Cadeiras de rodas, com capacidade para até 120 kg.
19
De 21 a 24/08/2018 e no jantar do mérito (22/08/2018)
20

Pastas porta-diploma para colocação de certificados a ex-conselheiros e
ex-presidente do confea.

A arte final dos materiais será desenvolvida pelo Confea, observados os ditames da
Resolução nº 1.085, de 2016, naquilo que couber.

3.4

REFERÊNCIA

PC CF-5342/2018

INTERESSADO
ASSUNTO

Comissão do Mérito - CME
Discussão acerca da preparação da cerimônia de abertura da 75ª
SOEA, a realizar-se em Maceió-AL, e do receptivo dos
homenageados.

CONCLUSÃO: Os membros da CME discutiram sobre o local de hospedagem dos
participantes da homenagem do Mérito. Embora haja preferência, por parte do Crea-AL, em
realizar o Jantar do Mérito no Hotel Jatiúca, a CME entendeu que além desse hotel, outros
também deverão ser buscados como opção de hospedagem, desde que estejam adequados às
necessidades
dos
homenageados,
seus
representantes
e
acompanhantes._________________________________________________________________
2 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DA SÚMULA
Aprovada em 20 de fevereiro de 2018, a súmula da 1ª reunião ordinária da Comissão
do Mérito – CME realizada em 19 e 20 de fevereiro de 2018.

Cons. Fed. Zerisson de Oliveira Neto – Chanceler

Cons Fed. Carlos Batista das Neves – Chanceler Adjunto
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Cons. Fed. Francisco Soares da Silva – membro

Cons. Fed. Laércio Aires dos Santos - membro
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