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Assunto MEDALHA, MENÇÃO HONROSA E INSC~IÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO
SISTEMA CONFEA/CREA PARA O EXERCICIO DE 2019.

Interessado COMISSÃO DO MÉRITO DO CREA-RJ - CM/RJ

A Comissão do Mérito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio
de Janeiro - CREA-RJ, reunida na sede do Conselho no dia 30 de novembro de 2018;

Considerando que na última Reunião Plenária do Confea, foi definida a data de 26
de abril de 2019, para a protocolização naquele Federal das indicações, formalizadas pelos Creas,
para o galardoamento com a Medalha do Mérito, Menção Honrosa e com a Inscrição de nome no
Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea, e •

Considerando que esta Comissão será destituída e composta nova comissão na
primeira Plenária de 2019 e visando não comprometer o prazo das indicações;

Deliberou:
Aprovar o seguinte calendário, definindo o início dos trabalhos e a data da seleção

das indicações, possibilitando desta foram, que as entidades de classe e as instituições de ensi-
no, representados no Plenário, bem como os Senhores Conselheiros e Inspetores, tenham tempo
hábil para formalizar suas indicações e a futura Comissão proceder a seleção a fim de submetê-
Ias ao Plenário do Crea-RJ, com posterior envio ao Confea, cumprindo o prazo, definido pelo Con-
selho Federal.

---
CONCESSÃO MEDALHA DO MÉRITO/MENÇÃO HONROSA/INSCRIÇÃO LIVRO DO MÉRITO

! Resolução nO 1.085/2016 do Confea

• PRAZO FINAL TAREFA
07/01/19 Comunicação na primeira sessão Plenária do Crea-RJ sobre a indicação dos profissionais

Envio do ofício às entidades de classe, às instituições de ensino, Conselheiros e Inspetores do
07/01/19 Regional

15/02/19 Prazo final para recebimento das fichas de indicacões no Crea-RJ

18/02/19 Reunião da CM para análise e seleção dos nomes indicados

20/02/19 Envio dos nomes indicados pela CM para serem submetidos ao Plenário do Crea-Rl

11/03/19 Reunião Plenária do Crea-RJ para aorovacão dos nomes indicados

23/04/19 Envio ao CONFEA por e-mail e pelos Correios (AR) dos nomes indicados

26/04/19 Prazo final para protocolização junto ao CONFEA dos nomes indicados pelos Creas


