ATA N° 001/2019 DA REUNIÃO DA COR-MG/2019, REALIZADA NO DIA
15/03/2019.
HORÁRIO DA REUNIÃO: DE 08H ÀS 10H45.
PRESENTES:
- Presidente do CREA-MG, Lúcio Borges, membro
efetivo e coordenador da COR-MG/2019 .
- Diretor de Relações Institucionais do CREA-MG,
Pedrinho da Mata, membro efetivo e coordenador adjunto da COR-MG/2019
- Coordenadora do Fórum de Coordenadores das
Câmaras Especializadas, Camila Karen Reis Barbosa, membro efetivo da
COR-MG/2019
- Nádia Cristina Santos Sudário, membro efetivo da
COR-MG/2019, representante de Entidade de Classe, eleita no CEE
- Tarcísio dos Reis Vieira, membro efetivo da CORMG/2019, representante de Entidade de Classe, eleito no CEE
- Presidente do CREA-JR Thainá Prando Basto,
membro convidada da COR-MG/2019
- Marcos Túlio de Melo, secretário executivo da
COR-MG/2019 e assessor da presidência do CREA-MG
- Diretor Administrativo e Financeiro do CREA-MG,
Walmir de Almeida Januário
- José Tarcísio Caixeta, assessor da presidência do
CREA-MG
- Elder Gomes Reis, assessor da presidência do
CREA-MG
- Mauricio Fernandes, assessor da presidência do
CREA-MG
- Jean Marcus Ribeiro, superintendente de
Relações Institucionais do CREA-MG
- Raimundo T. de Almeida, coordenador de apoio
ao Plenário do CREA-MG
- Maria Cristina da Silva, gerente de apoio aos
Colegiados do CREA-MG
- Rayssa Cordeiro Figueiredo da gerência de
eventos do CREA-MG
. Havendo quórum o presidente do CREA-MG, Eng. Civil Lúcio
Borges, coordenador da COR-MG/2019, deu inicio à reunião às 8h10
informando a pauta da reunião, abaixo indicada:
1 - Instalação da COR-MG/2019,
2 - Apresentação, discussão e deliberação do
cronograma e locais de reuniões da COR-MG/2019,
3 - Apresentação, discussão e deliberação do
cronograma de realização dos eventos de Inspetorias, Regionais e do CEPMG/2019, das sistematizações das teses aprovadas nas Inspetorias, nos
Regionais e no CEP e dos seus encaminhamentos aos delegados nas fases
Regionais, Estadual e Nacional,
4 - Discussão e aprovação das responsabilidades de
coordenação de cada um dos 7 Congresso Regionais (CEP REGIONAL) entre
os membros efetivos da COR-MG/2019,

5 - Apresentação, discussão e aprovação das
diretrizes preliminares para realização dos 63 Congressos de Inspetoria (CEP
INSPETORIA),
6 - Apresentação e discussão de regimentos de
CEPs realizados anteriormente e de diretrizes para elaboração da proposta de
regimento, a ser deliberada na próxima reunião da COR-MG/2019,
7 - Discussão da proposta de elaboração de um
manual de orientação para realização dos Congressos de Inspetoria e
Regionais,
8 - Outros assuntos.
. Não havendo sugestões para alteração da pauta, o
coordenador Lúcio Borges promoveu a instalação da COR-MG/2019, prevista
no item 1 da pauta e passou a palavra ao coordenador adjunto Pedrinho da
Mata que informou a aprovação da constituição e composição da CORMG/2019 e do seu plano de trabalho, contendo o cronograma e o orçamento,
pelo Plenário do CREA-MG, na data de 14/03/2019.
. No item 2 da pauta foi apresentada a sugestão de realizar as
reuniões da COR-MG duas vezes por mês e, por proposta da Coordenadora do
Fórum de Coordenadores de Câmaras Especializadas, Camila Karen Reis
Barbosa, coincidindo com as mesmas datas e locais de reuniões da Plenária e
Câmaras Especializadas já aprovadas, para otimizar o tempo de todos e
reduzir custos com suas realizações, sendo que nos dias de Plenária as
reuniões da COR-MG seriam realizadas pela manhã, de 10h às 12h e nos dias
de reuniões só de Câmaras Especializadas seriam realizadas à tarde, de 14h
às 17h. Com a concordância unânime dos membros da Comissão presentes foi
aprovada a Decisão COR-MG 001/2019 com o calendário de reuniões da CORMG abaixo:
- Dia 15/03, de 08h às 11h,
- Dia 28/03, de 14h às 17h,
- Dia 11/04, de 10h às 12h,
- Dia 25/04, de 14h às 17h,
- Dia 09/05, de 10h às 12h,
- Dia 16/05, de 14h às 17h,
- Dia 06/06, de 10h às 17h ( em Uberaba ),
- Dia 27/06, de 14h às 17h,
- Dia 03/07, de 10h às 12h,
- Dias 05 e 06/07 (reuniões eventuais durante a realização do
10° CEP-MG/2019),
- Dia 17/07, de 14h às 17h, encerramento dos trabalhos da
COR-MG/2019.
Obs: Foi aprovada a proposta de se fazer eventuais reuniões
extraordinárias, quando necessárias, por convocação do presidente Lúcio
Borges.
. No item 3 da pauta foi aprovada, por unanimidade dos
membros presentes, a decisão COR-MG/2019 n° 002/2019 com o cronograma
de realização dos eventos CEP INSPETORIA, CEP REGIONAL e do CEPMG/2019, da sistematização das propostas aprovadas e dos seus
encaminhamentos aos delegados da fase regional e estadual, conforme
abaixo:

- De 01/04 a 05/05 - Realização de até 63 Congressos de
Inspetoria,
- De 06/05 a 15/05 - Sistematização das propostas aprovadas
nos Congressos de Inspetorias,
- De 16/05 a 17/05 - Remessa das propostas aprovadas e
sistematizadas aos delegados natos e aos eleitos para os Congressos
Regionais,
- De 20/05 a 15/06 - Realização dos 7 Congressos Regionais,
- De 17/06 a 26/06 - Sistematização das propostas aprovadas
nos 7 Congressos Regionais,
- De 27/06 a 28/06 - Remessa das propostas aprovadas e
sistematizadas aos delegados natos e aos eleitos para o 10° CEP-MG/2019,
- De 04/07 a 06/07 - Realização do 10° CEP-MG/2019,
- De 09/07 a 17/07 - Sistematização das propostas aprovadas
no 10° CEP-MG/2019 e encaminhamento ao CONFEA.
. No item 4 da pauta foi aprovada, por unanimidade dos
membros presentes, a decisão COR-MG/2019 n° 003/2019 com a indicação
dos membros da COR-MG/2019 que coordenarão cada um dos 7 Congressos
Regionais, conforme abaixo:
- Congresso da Regional Norte - Coordenador Tarcísio dos
Reis Vieira,
- Congresso da Regional Sul - Coordenadora Camila Karen
Reis Barbosa,
- Congresso da Regional Vale do Aço Coordenador Rondinelly Geraldo Pereira,
- Congresso da Regional Triângulo - Coordenadora Nádia
Cristina Santos Sudário,
- Congresso da Regional Central - Coordenador Pedrinho da
Mata,
- Congresso da Regional Sudeste - Coordenador Fernando de
Barros Magalhães,
- Congresso da Regional Metropolitana - Coordenador
Henrique de Freitas Galvão.
Obs: Participarão do apoio aos Coordenadores acima
indicados os supervisores regionais, um assessor da presidência indicado pelo
presidente e a estrutura operacional das gerências de eventos e comunicação.
. No item 5 da pauta foi aprovada, por unanimidade dos
membros da COR-MG/2019 presentes, a decisão COR-MG/2019 n° 004/2019
com a delegação e diretrizes preliminares para realização dos 63 CEP
INSPETORIA, Congressos de profissionais nas Inspetorias, conforme abaixo:
- Delegar a coordenação, planejamento, organização,
mobilização, realização e sistematização das propostas dos até 63 Congressos
de Inspetorias às COIs - Comissões Organizadoras dos CEP INSPETORIA,
compostas por inspetores, conselheiros regionais, entidades de classe,
instituições de ensino e CREA-JR da jurisdição da respectiva
Inspetoria, observadas as seguintes diretrizes:
. Que as COI - COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA sejam compostas em reunião convocada pelo Inspetor Chefe até
o dia 25/03 e informada a sua composição à COR-MG/2019 até 26/03/2019,

. Que as COI – COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA terão o apoio operacional do supervisor regional do CREA-MG,
da estrutura operacional de eventos e comunicação do CREA-MG e do
membro da COR-MG/2019 coordenador do evento regional abrangido na
respectiva Inspetoria,
. Que as COI – COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA terão liberdade para deliberar a realização do Congresso na
Inspetoria em um ou dois dias, devendo informar à COR-MG/2019 a data de
sua realização até o dia 26/03/2019,
. As COI – COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA deverão divulgar amplamente o Congresso da Inspetoria e
mobilizar profissionais, professores e estudantes para que haja participação
significativa no evento, devendo fazer as articulações que julgar necessárias
com os agentes políticos, empresariais e sociais para que o Congresso ocupe
o espaço de mídia e social no debate local e regional,
. As COI – COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA deverão produzir e incentivar a produção de teses e propostas
de qualidade sobre os temas propostos,
. As COI – COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS CEP
INSPETORIA se responsabilizarão pelo planejamento e operacionalização das
listas de presença, cumprimento da legislação pública na realização de
eventuais despesas e da sistematização e envio das teses aprovadas à CORMG/2019 até 15/05/2019.
. No item 6 da pauta foi explanado a necessidade de preparar
minuta do Regimento do 10° CEP-MG/2019 a ser submetida à Plenária de
abertura do 10° CEP-MG/2019 e, para isto, foram comentados regimentos de
CEPs anteriores e a necessidade de aprofundar as ideias e sugestões para
deliberação da minuta na próxima reunião da COR/MG/2019 do dia 28/03.
. No item 7 da pauta foi também explanada a ideia de se fazer um
Manual de Orientação para realização de todas as fases do 10°CEP/MG/2019,
ficando o superintendente Jean Marcus indicado para apresentar uma minuta
na próxima reunião do dia 28/03 para discussão e deliberação.
. No item 8 da pauta ficou sugerido que todos os membros da
COR-MG/2019 e assessores da presidência do CREA-MG elaborem e
apresentem pelo menos um texto referencial ou proposta, dentro do tema
central e dos eixos temáticos para a próxima reunião do dia 28/03.
A reunião foi encerrada às 10h45.
Atenciosamente,
Marcos Túlio
Secretário Executivo da COR-MG/2019

