SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DO MÉRITO - CME – EXERCÍCIO 2018

DATA: 14 e 15 de maio de 2018

LOCAL: Brasília-DF
PRESENÇAS

CHANCELER

Conselheiro Federal ZERISSON DE OLIVEIRA NETO

CHANCELER ADJ Conselheiro Federal CARLOS BATISTA DAS NEVES
MEMBRO

Conselheiro Federal LAERCIO AIRES DOS SANTOS

MEMBRO

Conselheiro Federal INARÊ ROBERTO R. POETA E SILVA

MEMBRO

Conselheiro Federal FRANCISCO SOARES DA SILVA

ASSISTENTE

MARA RÚBIA SOARES
1 – VERIFICAÇÃO DE QUORUM

Registrada a presença dos Conselheiros Federais: Zerisson de Oliveira Neto, Inarê R. R.
Poeta e Silva, Laércio Aires dos Santos, Carlos Batista das Neves e Francisco Soares da Silva.
2 - ASSUNTOS EM PAUTA

3.1

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Determinação de hotel e pré-reserva de hospedagem para os
homenageados.

O Cons. Fed. Zerisson Neto informou que foi ao hotel Ritz Lagoa da Anta, no dia 2 de
maio de 2018, com o objetivo de negociar o valor da diária dos quartos duplos sugeridos
pelo hotel aos homenageados da Láurea ao Mérito.
Segundo ele, os quartos propostos pelo Ritz Lagoa da Anta, cuja diária é de R$
366,00, são de padrão superior, e estão localizados no quinto e sexto andares, contudo, o
preço apresentado refere-se a quartos do primeiro e segundo andares.
Dessa forma a CME, que já visitou o local considerando-o adequado para a
acomodação dos homenageados, acordou que deveriam ser bloqueados 30 apartamentos,
sendo 25 para os homenageados e 5 para os membros da CME.
O hotel exigiu que o pagamento de 50% do valor da hospedagem seja efetuado pelos
homenageados até um mês antes do evento.
Por fim, o Chanceler solicitou à Assistente da CME que faça contato com o hotel, via ePágina 1 de 5
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mail, para informar a intenção da CME de bloquear 30 apartamentos duplos para o período
de 20 a 23 de agosto de 2018.

3.2

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Custeio de passagens para os homenageados e acompanhantes
para a 75ª SOEA.

CONCLUSÃO: Deliberação nº 038/2018-CME
Encaminhar para apreciação e decisão do Plenário do Confea:
1) Convidar os homenageados do Sistema Confea/Crea/Mútua ou seus representantes
e respectivos acompanhantes para se fazerem presentes em Maceió-AL, no período de 21 a
22 de agosto de 2018, na 75ª SOEA, com chegada prevista a partir do dia 20 de agosto de
2018 e retorno até o dia 23 de agosto de 2018;
2) Autorizar o custeio de passagens aéreas, a ser alocado no centro de custos da
2.02.03.12 – SELOG, da seguinte forma:
2.1) para cada profissional homenageado com a Medalha do Mérito, ou seu
representante, e respectivo acompanhante;
2.2) para cada representante de profissional homenageado com a inscrição no Livro
do Mérito e respectivo acompanhante;
2.3) para cada representante e respectivo acompanhante de instituição homenageada
com a Menção Honrosa.
3) Firmar o entendimento de que o Confea não se responsabilizará pelas despesas de
hospedagem, de alimentação e de transporte extraprogramação dos profissionais
homenageados ou seus representantes e dos respectivos acompanhantes durante o período
de realização da 75ª SOEA.

3.3

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Realização do jantar de confraternização dos homenageados do
Sistema Confea/Crea

CONCLUSÃO: Deliberação nº 039/2018-CME
Solicitar à Comissão Organizadora Nacional da 75ª SOEA – CON75ªSOEA que, em
conjunto com o Crea-AL, tome as providências para a realização do jantar de
confraternização do Mérito do Sistema Confea/Crea/Mútua para 300 convidados, no dia 22
de agosto de 2018, a partir das 19h30.

3.4

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Solicitação de providências à GCO.

CONCLUSÃO: Deliberação nº 040/2018-CME
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Por solicitar à Gerência de Comunicação – GCO para, em conjunto com a Comissão
Organizadora Nacional da 75ª SOEA, dentro do Convênio a ser celebrado entre o Confea e o
Crea-AL para a realização da 75ª SOEA, dar início as seguintes providências:
1. Confecção de 12 (doze) Medalhas do Mérito, conforme o modelo previsto na
Resolução nº 1085, de 2016, a serem entregues aos homenageados com a Medalha do
Mérito.
2. Confecção de 27 (vinte e sete) Diplomas do Mérito e de 27 (vinte e sete) Placas de
Homenagem, conforme os modelos previstos na Resolução nº 1085, de 2016, a serem
entregues aos homenageados com as honrarias do Sistema Confea/Crea/Mútua.
3. Inscrição de 12 (doze) homenageados no Livro do Mérito do Sistema
Confea/Crea/Mútua.
4. Confecção e preenchimento dos Certificados de Serviços Relevantes a serem
entregues aos Ex-Conselheiros Federais que encerraram mandato em 2017.
5. Confecção e preenchimento de Certificado de Serviços Relevantes a ser entregue
ao Ex-Presidente do Confea que encerrou mandato em 2017.
6. Confecção de pastas porta-diplomas para acondicionamento dos Diplomas do
Mérito e dos Certificados de Serviços Relevantes a serem entregues aos agraciados.
7. Confecção de estojos para acondicionamento das Medalhas do Mérito e das Placas
de Homenagem a serem entregues aos agraciados, conforme previsto no Parágrafo Único do
Art. 33 da Resolução nº 1.085, de 2016.
8. Confecção de adesivos para identificação dos homenageados durante a cerimônia.
9. Elaboração de arte e confecção de banner alusivo à Láurea do Mérito do Sistema
Confea/Crea/Mútua, contendo uma saudação e os nomes dos homenageados para ser
utilizado nos eventos da Comissão do Mérito durante a 75ª SOEA.
10. Elaboração de arte e confecção de banners individuais, com perfil e foto dos
homenageados, para serem expostos no local de realização da 75ª SOEA.
11. Confecção de book (memorial de fotos) em formato de livro, contendo fotos
selecionadas dos homenageados recebendo suas honrarias, com legenda e gravação de
data, incluindo DVD com o vídeo e fotos da cerimônia de homenagem, a ser enviado
posteriormente ao evento para os homenageados em meio impresso.
12. Confecção de convites para a solenidade do Mérito do Sistema
Confea/Crea/Mútua.
13. Confecção de 300 (trezentos) convites para o jantar do Mérito do Sistema
Confea/Crea/Mútua.
14. Confecção de porta-retratos, incluindo foto impressa de cada homenageado, a
serem colocados nas mesas do jantar do Mérito.
15. Montagem de totens em metal, com placa de madeira ou PVC, com espaço para
afixação de artes fotográficas alusivas aos homenageados a serem instalados nos recintos
da solenidade e do jantar do Mérito.
16. Confecção de 500 (quinhentos) livros do Mérito.
A Gerência de Comunicação – GCO, antes da produção final dos produtos, deverá
apresentar a arte à Comissão do Mérito – CME para apreciação e aprovação.
3.5

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Confecção dos convites para o jantar de confraternização do
Mérito.

CONCLUSÃO: Deliberação nº 041/2018-CME
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1) Solicitar à Comissão Organizadora Nacional da 75ª SOEA – CON75ªSOEA que,
em conjunto com a GCO e o Crea-AL, adote providências para a confecção de 300
(trezentos) convites para o jantar de confraternização do Mérito do Sistema
Confea/Crea/Mútua.
2) Os convites deverão ser entregues à Comissão do Mérito até 30 de julho de
2018.
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.
3.6

REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

PC CF-05342/2018
Comissão do Mérito - CME
Participação do Gerente Felipe Augusto Pasqualini.

CONCLUSÃO:
Esteve presente na reunião, no período da tarde do dia 14 de maio de 2018, o
gerente da Gerência de Comunicação e Marketing do Confea - GCO, Sr. Felipe Pasqualini,
para tratar das demandas da CME afetos à sua gerência.
Inicialmente o Cons. Fed. Inarê Poeta levantou alguns erros cometidos pelo
cerimonial da 74ª SOEA, como por exemplo, a troca dos conselheiros federais que
participaram da entrega das homenagens e a leitura incorreta dos nomes dos
homenageados.
Este conselheiro sugeriu que houvesse pessoas previamente orientadas
(cerimonialistas), que estejam responsáveis pela condução do homenageado/representante
por um roteiro definido, de modo que eles entrem e saiam do palco pelos locais corretos.
O Cons. Fed. Carlos Neves lembrou que seria conveniente montar um espaço para o
registro fotográfico dos homenageados feito por seus familiares, pois o momento das
fotografias durante a cerimônia da 74ª SOEA resultou em atrasos à solenidade.
Os membros destacaram a necessidade de haver adaptações que facilitem o acesso
dos homenageados ao palco, em especial, daqueles que possuem mobilidade reduzida. Foi
frisado também que deverá haver locais reservados na primeira fila aos
homenageados/representantes, acompanhantes e aos membros da Comissão do Mérito,
dentro do auditório da abertura da 75ª SOEA, a fim de assegurar lugares próximos ao palco,
o que trará agilidade à dinâmica da cerimônia.
O Gerente da GCO manifestou que organizará o cerimonial de modo a atender os
pleitos da CME. Ele afirmou, ainda, que envidará esforços no sentido de incluir o mestre de
cerimônia Adahilton Belloti como apresentador dos homenageados no evento do Mérito,
tendo que em vista que este já possui bastante experiência com essas solenidades e
conhece as autoridades do Sistema Confea/Crea/Mútua.
Ademais, foi solicitado pela CME ao Sr. Felipe Pasqualini a inclusão da Mútua nos
materiais de divulgação da cerimônia de Láurea ao Mérito.
Ao final, o Cons. Fed. Inarê Poeta solicitou que na próxima reunião da CME, a
comissão elabore um mapa contendo o nome dos homenageados e os respectivos padrinhos
(conselheiros federais e presidentes de Creas).
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3 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA
Aprovada, em 15 de maio de 2018, a súmula da 4ª reunião ordinária da Comissão do
Mérito – CME realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2018.

Cons. Fed. Zerisson de Oliveira Neto – Chanceler

Cons Fed. Carlos Batista das Neves – Chanceler Adjunto

Cons. Fed. Inarê R. R. Poeta e Silva – membro

Cons. Fed. Laércio Aires dos Santos – membro

Cons. Fed. Francisco Soares da Silva - membro
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