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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

Processo: CF-03297/2019
Tipo de Processo: Finalístico: Proposta de Comissão Temática
Assunto: Proposta nº 009/2019-CT CONTECC: Reunião Extraordinária
Interessado: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL (CEAP)
Relator: Eng. Civ. Ricardo Augusto Mello de Araújo

DECISÃO CD Nº 128/2019
Aprova a ocorrência de reunião extraordinária da Comissão Temática do
CONTECC 2019, em Palmas/TO, nos dias 15 e 16 de setembro de 2019.

O Conselho Diretor, em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2018, na sede do
Confea, em Brasília-DF;
Considerando que tratam os presentes autos do Processo 03297/2019;
Considerando que por meio da Decisão Plenária nº PL-0052/2019, o Confea instituiu a Comissão
Temática do Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC 2019, vinculada à
Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP;
Considerando que, conforme disposto por meio do § 2º do art. 80-B da Resolução nº 1.015, de
2006, na reunião de instalação da Comissão Temática deverá ser definido, dentre outros documentos, o calendário
de reuniões a ser encaminhados à comissão permanente a que está vinculada;
Considerando que art.160-E do Regimento do Confea estabelece que as reuniões ordinárias da
comissão temática são realizadas de acordo com seu calendário de reuniões, elaborado em atendimento ao seu
cronograma de atividades, e após aprovação pela comissão permanente a qual está vinculada, encaminhada para
análise e aprovação pelo Conselho Diretor do Confea;
Considerando que por meio da Deliberação 13 (0167791) a Comissão de Educação e Atribuição
Profissional - CEAP aprovou a ocorrência de 4 (quatro) reuniões ordinárias, tendo em vista o consenso em
relação ao assunto e as alterações necessárias:
- 1ª Reunião Ordinária - Palmas/TO - 18 e 19 de março de 2019
- 2ª Reunião Ordinária - Palmas/TO - 10 e 11 de abril de 2019
- 3ª Reunião Ordinária – Palmas/TO - 21 e 22 de maio de 2019
- 4ª Reunião Ordinária – Brasília/DF - 16 e 17 de julho de 2019

Considerando que por meio da Decisão CD 50 (0173270) o Conselho Diretor decidiu por:
1) Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2019, da Comissão Temática do
Contecc 2019, consoante a Deliberação CEAP nº 13 (0167791):
- 1ª Reunião Ordinária: 18 e 19 de março de 2019, em Palmas/TO;
- 2ª Reunião Ordinária: 10 e 11 de abril de 2019, em Palmas/TO;
- 3ª Reunião Ordinária: 21 e 22 de maio de 2019, em Palmas/TO; e
- 4ª Reunião Ordinária: 16 e 17 de julho de 2019, em Brasília/DF,
2) Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes.
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Considerando que por meio da Proposta nº 009/2019-CT CONTECC 0207585 a Comissão
Temática do Congresso Técnico-Científico da Engenharia e Agronomia - CT Contecc 2019 propôs à Comissão de
Educação e Atribuição Profissional - CEAP a realização de uma reunião extraordinária da Comissão Temática
do CONTECC 2019, em Palmas/TO, no local de realização do 76ªSOEA/CONTECC, nos dias 15 e 16 de
setembro de 2019, com a finalidade de ultimar os preparativos da exposição de banners dos trabalhos técnicos
científicos submetidos e aprovados para apresentação no congresso, bem como a preparação e a execução da
montagem do evento 76ªSOEA/CONTECC, atividades que exigem ajustes de planejamento e intervenções
oportunas com vistas a permitir a harmonia entre as demais atividades paralelas, contribuindo para o sucesso do
evento que, além de ser do interesse de profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea, é de alcance nacional
pela natureza da sua finalidade;
Considerando que o parágrafo único do Art. 160-D do Regimento do Confea, alterado pela
Resolução nº 1.060, de 2014, estabelece que as reuniões extraordinárias da comissão temática podem ser
realizadas desde que autorizadas pelo Conselho Diretor, ouvida a comissão permanente a que está vinculada;
Considerando que por meio da Deliberação 96 (0207930) a Comissão de Educação e Atribuição
Profissional - CEAP manifestou-se nos seguintes termos:
1) Aprovar o mérito da Proposta nº 009/2019-CT CONTECC no sentido de realizar uma reunião
extraordinária da Comissão Temática do CONTECC 2019, em Palmas/TO, local de realização do
76ªSOEA/CONTECC, nos dias 15 e 16 de setembro de 2019, com a finalidade de ultimar os preparativos da
exposição de banners dos trabalhos técnicos científicos submetidos e aprovados para apresentação no
congresso, bem como a preparação e a execução da montagem do evento 76ªSOEA/CONTECC; e
2) Encaminhar o processo ao Conselho Diretor para análise e decisão.

Considerando que, de acordo com o informado pela CEAP (0207930) existe previsão orçamentária
no Centro de Custos 1.02.03.02 – CEAP/Comissões Temáticas para a realização dessa reunião extraordinária;
DECIDIU por unanimidade:
1) Aprovar a ocorrência de reunião extraordinária da Comissão Temática do CONTECC 2019, em
Palmas/TO, local de realização do 76ªSOEA/CONTECC, nos dias 15 e 16 de setembro de 2019, com a finalidade
de ultimar os preparativos da exposição de banners dos trabalhos técnicos científicos submetidos e aprovados
para apresentação no congresso, bem como a preparação e a execução da montagem do evento
76ªSOEA/CONTECC, consoante a Deliberação 96 (0207930); e
2) Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências
decorrentes,

Presidiu a reunião o Vice-Presidente do Confea, Eng. Eletric. Edson Alves Delgado. Presentes os Diretores Eng.
Agr. Evandro José Martins, Eng. Civ. Osmar Barros Junior, Eng. Civ. Ricardo Augusto Mello de
Araújo, Eng. Mec. Ronald do Monte Santos e o Eng. Prod. Mec. Zerisson de Oliveira Neto. Ausente
justificadamente o Presidente do Confea, Eng. Civ. Joel Krüger.

Cientifique-se e cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Joel Krüger, Presidente, em 27/06/2019, às 12:53, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0216452 e o
código CRC C1764D7E.

Referência: Processo nº CF-03297/2019
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