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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA/PA

PORTARIA N° 355/2019
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁCREA-PA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 em seu Art. 34 e, ainda, as disposições do Regimento Interno deste
Orgão.
Considerando que o Confea esta produzindo uma série de vídeos sobre a fiscalização dos
Creas, que cada regional vai mostrar o que julgar melhor do trabalho executado no estado,
que para facilitar a logística de viagem, estão produzindo por região e que a gravação em
Belém são para os dias 12 e 13/08 ;
Considerando que foi solicitado a escolha de
duas ações que representem melhor as
atividades do estado;
Considerando que por questões de logistica, foram escolhida uma ação de fiscalização
integrada junto com a ADEPARA em comunidade proximo ao municipio de Castanhal no dia
12/08/2019 e a outra uma visita nas dependências da Fazenda da Sococo em Santa Izabel,
RESOLVE:
Designar o Gerente da Fiscalização Jader Pontes da Silveira e os
Agentes Fiscais Elival
Nobrega Cruz e Anderson Cleiton Foro de Sousa, com deslocamento no dia 12/08/2019 para
Castanhal e retorno no dia 12/08/2019 para Belém e deslocamento no dia 13/08/2019 para
Santa Izabel e retorno no dia 13/08/2019 para Belém
CONCEDER a liberação de 1,0 (uma) diária em nome do gerente da fiscalização Jader
Pontes da Silveira e os
agentes fiscais Elival Nobrega Cruz e Anderson Cleiton Foro de
Sousa;
CONCEDER a liberação de suprimento de fundos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
para despesas miúdas e de pronto pagamento, em nome do Gerente da Fiscalização Jader
Pontes da Silveira condicionado a posterior prestação de contas,

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Terça-Feira, 6 de Agosto de 2019.

CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES
PRESIDENTE

Tv. Doutor Moraes, 194 - Nazaré - CEP: 66.035.080 | Belém - PA - Brasil Tel/Fax: 00 55 (91) 3219-3402/3403/3404
Impressa em 06/08/2019

12:42:03

