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

PORTARIA N° 359/2019
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 a realização do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA,
que se
estabelece, como o maior evento da agronomia brasileira, onde ser ão discutidos assuntos
relevantes para a sociedade e o agro brasileiro, que será realizado no per íodo de 20 a 23 de
agosto de 2019, no Rio de Janeiro - RJ;Considerando a importância da participaçãol, para
fins de aprimoramento profissional, uma vez que
é uma excelente oportunidade para o
público se atualizar, discutir o futuro próximo, e para os profissionais definirem estratégias de
defesa e valorização da profissão. Para tanto, serão realizadas palestras, minicursos, mesas
redondas e painéis de debates sobre temas ligados à Agronomia;
Considerando que está previsto no plano de trabalho da CEAGRO a participa ção de dois
membros no evento em questão;
Considerando que o Coordenador da CEAGRO indicou para participar do referido evento os
conselheiros regionais Eng. Agr. Pedro Paulo da Costa Mota e Eng. Agric. Celso Shiguetoshi
Tanabe.
RESOLVE:
1 - Designr o Conselheiro Eng. Agr. Pedro Paulo da Costa Mota, para participar do referido
evento;
2 - Determinar a emissão de passagem aérea, no trecho Belém-PA / Rio de Janeiro-RJ /
Belém-PA, Conceder 4,5 (quatro e meia) diárias e 01 Auxílio Translado, para custear
despesas com hospedagem e alimentação, considerando que o Conselheiro Eng. Agr. Pedro
Paulo da Costa Mota retornará no dia posterior ao evento, por quest ão da disponibilidade de
vôos e horário do evento;
3- Designr o Conselheiro Eng. Agric. Celso Shiguetoshi Tanabe, para participar do referido
evento;
4- Determinar a emissão de passagem aérea, no trecho Santarém-PA / Rio de Janeiro-RJ /
Santarém-PA, Conceder 03 (três e meia) diárias e 01 Auxílio Translado, para custear
despesas com hospedagem e alimentação, considerando que o Conselheiro Eng. Agric.
Celso Shiguetoshi Tanabe retornará no dia posterior ao evento, por quest ão da
disponibilidade de vôos e horário do evento
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Quinta-Feira, 8 de Agosto de 2019.

CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES
PRESIDENTE
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