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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CME
Brasília - DF, 22 de março de 2019
PRESENÇAS
Chanceler
Chanceler adjunto
Membro
Membro
Membro

Zerisson de Oliveira Neto
Inarê Roberto R. Poeta e Silva
Laércio Aires dos Santos
Carlos de Laet Simões Oliveira
João Bosco de Andrade L. Filho

ORDEM DOS TRABALHOS
Veriﬁcado o quórum, com a presença dos Conselheiros Federais Zerisson de Oliveira Neto, Inarê Roberto R. Poeta e Silva, Laércio Aires dos Santos, Carlos de Laet Simões Oliveira e João Bosco de
Andrade L. Filho, o Chanceler deu início à 3ª Reunião Ordinária da Comissão do Mérito - CME às 9h.

1 - APRECIAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR
A súmula da 2ª reunião ordinária da Comissão do Mérito - CME, dos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, foi aprovada, por unanimidade, durante a 3ª reunião ordinária da Comissão do Mérito em
21 de março de 2019.

2 - ITENS DE PAUTA

2.1 - Referência:
Interessado:
Assunto:

Conclusão:

2.2 - Referência:
Interessado:
Assunto:

Conclusão:

2.3 - Referência:
Interessado:
Assunto:

Conclusão:

Comissão do Mérito
Solenidade de entrega das honrarias na 76ª Soea.
A assistente relatou aos conselheiros a discussão ocorrida na reunião da Comissão Organizadora da 76ª Soea, no dia 20 de março de 2019, acerca da solenidade de entrega
das honrarias.
O Chanceler solicitou à ConSoea incluir, em extra à pauta, a discussão sobre a solenidade de entrega das honrarias a ocorrer em setembro de 2019, em Palmas, tendo em vista
as disposições dos arts. 16 e 18 da Resolução nº 1.013, de 2005. Dessa forma, a ConSoea tratou sobre as formas de o mizar a cerimônia de entrega das honrarias, a qual
reiteradamente vem sendo cri cada por seus par cipantes, por ser um evento muito extenso, que chega a durar quatro horas.
Colocou-se em questão duas possibilidades para o momento da entrega dos prêmios: ocorrer na solenidade de abertura da Soea ou na manhã do segundo dia. O Presidente
fez votação simbólica para decidir o assunto e venceu a primeira opção.
Após isso, o Presidente Joel solicitou que houvesse esforços da equipe de apoio no sen do de reduzir a cerimônia, no que for possível, e pediu as seguintes providências: que
estejam alocados no palco, desde o início da solenidade, os homenageados, os Presidentes dos Creas dos homenageados e os Conselheiros Federais; e que se limitasse o
tempo de fala de cada autoridade presente à mesa.

CF-2009/2019
Sistema Confea/Crea
Solicitação de apoio ins tucional e ﬁnanceiro à Mútua para custeio de diárias
Deliberação CME nº 11/2019:
Propor ao Plenário do Confea:
1) Solicitar apoio ﬁnanceiro e ins tucional à Mútua, ins tuição parceira do Sistema Confea/Crea, no sen do de custear o pagamento de diárias aos agraciados ou a seus
representantes e a seu respec vo acompanhante na par cipação das solenidades de Láurea ao Mérito durante a 76ª Semana Oﬁcial da Engenharia e da Agronomia, pelo
período de 15 a 18 de setembro de 2019;
2) Em contrapar da, atendendo ao que dispõe o art. 12 da Lei 6.496, de 1977, a Mútua terá sua divulgação ins tucional nas ações do evento;
3) Em caso de aceite pela Mútua da presente solicitação, estabelecer que o Confea, após aprovadas as indicações dos agraciados com a Medalha do Mérito, Inscrição no Livro
do Mérito e Menção Honrosa, deverá enviar à Mútua a relação dos galardoados e dos respec vos acompanhantes.

Comissão do Mérito
Apresentação do Secretário da 76ª Semana Oﬁcial da Engenharia e da Agronomia
Esteve presente na reunião da CME, no dia 22 de março de 2019, o Secretário da 76ª Soea, Renato Lisboa.
Ele apresentou um vídeo com o projeto arquitetônico 3D que contemplava toda a estrutura necessária para a realização da 76ª Soea. O Centro de Convenções de Palmas
dispõe de estrutura sica que precisará ser ampliada, por isso serão construídos seis pavilhões des nados ao auditório principal, auditórios menores, salas de reuniões, ala de
credenciamento, espaço de convivência, banheiros e cozinha. Ele informou, ainda, que o auditório principal terá capacidade para até 2.500 pessoas e terá aproximadamente
100 m².
Alguns conselheiros ques onaram se esse tamanho será suﬁciente para comportar as quase 80 pessoas que estarão no palco. O Secretário da ConSoea explicou que, à época
da elaboração do projeto, não se nha deﬁnido que todos esses par cipantes possuiriam assento no palco. Todavia, ele esclareceu que há prazo para se pensar em um novo
dimensionamento para o palco, e que isso deverá ser tratado com o arquiteto contratado.
Ele destacou que o projeto contemplará camarins para os homenageados e acesso pela porta dos fundos ao palco, visando ao menor deslocamento para os agraciados.
Logo após responder às dúvidas dos membros da CME, o secretário se colocou à disposição para elucidar outros ques onamentos sempre que houver.

.3 - APROVAÇÃO DA SÚMULA
A presente súmula foi aprovada, por unanimidade, durante a 3ª reunião ordinária da Comissão do Mérito, em 22 de março de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva, Conselheiro Federal, em 22/03/2019, às 14:28, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Zerisson de Oliveira Neto, Conselheiro(a) Federal, em 22/03/2019, às 14:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos de Laet Simões Oliveira, Conselheiro(a) Federal, em 22/03/2019, às 14:42, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Bosco de Andrade Lima Filho, Conselheiro(a) Federal, em 22/03/2019, às 14:47, 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 0180570 e o código CRC 6B860214.
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