DECIDIU, por unanimidade: 1) Aprovar o Relatório da Comissão Temática Engenharia de
Avaliações e Perícias - CTEAP 2021. 2) Recomendar a recondução da CTEAP para o exercício de
2022 com os seguintes objetivos: A) Conclusão das demandas do exercício de 2021 que
necessitam aprimoramento; B) Ampliação das atividades de ação parlamentar de Projetos de
Lei referentes à inspeção predial; C) Expansão de atividades referentes a laudos periciais
rurais; D) Determinação de tabelas unificadas de atividades no âmbito de perícias nas
indústrias de transformação. 3) Aprovar a realização de até 5 (cinco) reuniões, com duração
máxima de 2 (dois) dias, todas em Brasília-DF, sendo uma reunião de instalação e 4 (quatro)
ordinárias, a serem agendadas pelo coordenador da comissão temática. Na reunião de
instalação, os membros deverão apresentar propostas de plano de trabalho e metas a serem
alcançadas, bem como de calendário para análise e apreciação da CEEP e do Conselho Diretor.
4) Aprovar a indicação para compor a CTEAP para o exercício 2022 dos seguintes membros:
Cons. Fed. eng. agr. Andréa Brondani da Rocha (coordenadora), Cons. Fed. eng. agr. Daniel
Roberto Galafassi, Engenheiro Civil Emmanuel Carlos de Araújo Braez (especialista);
Engenheiro Químico Amarilio da Silva Mattos Júnior (especialista); Engenheira Civil Fabiana
Albano Russo de Mello (especialista). 5) Determinar que caso haja a necessidade de
participação de convidados para atuarem em alguma das reuniões, e esses profissionais sejam
de fora de Brasília, que esta participação seja remota (ambiente virtual). 6) Determinar que a
comissão temática seja supervisionada institucionalmente pela Comissão de Ética e Exercício
Profissional (CEEP). 7) Determinar à Superintendência de Integração do Sistema (SIS) indicar
analista técnico para assessorar a comissão temática, bem como responsabilizar-se pelos
trâmites administrativos para subsidiar o seu funcionamento. 8) Determinar que a comissão
temática, ao encerrar os respectivos trabalhos, apresente relatório final à CEEP, para a análise
e deliberação da comissão e posterior apreciação pelo Plenário do Confea. 9) Determinar que
as despesas com diárias, passagens, auxílios traslados e eventuais deslocamentos terrestres
sejam lançadas no Centro de Custo 9.02.06.07 - CEEP. Presidiu a votação o Vice-Presidente
JOÃO CARLOS PIMENTA. Presentes os senhores Conselheiros Federais ANDRÉA BRONDANI DA
ROCHA, DALTRO DE DEUS PEREIRA, DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, DANIEL ROBERTO
GALAFASSI, DOMINGOS SAHIB NETO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA, FRANCISCO DE
ASSIS PERES SOARES, JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, JOSÉ MIGUEL DE MELO LIMA, LUIZ
ANTONIO CORRÊA LUCCHESI, MÁRIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, RENAN GUIMARÃES DE
AZEVEDO e RICARDO LUIZ LUDKE.

