SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGION
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-PA

INTERESSADO
ASSUNTO

:
:

INSTITUTO
TO DE AVBALIAÇÃO
A
E PERÍCIA DE ENGENHARIA DO PARÁ - IAPEP
Documentação
entação de
d posse de conselheiro.
DELIBERAÇÃO 027/2016 – CRT/PA

A Comissão de Renovação
novação do Terço do CREA-PA exercício 2016, reunidaa no dia 27 de dezembro de 2016,
na sede do Crea-PA, em Belém-PA.. Considerando
Co
que para tomar posse o conselheiro
eiro titular
titul ou suplente deve estar
adimplente e apresentar a documenta
cumentação, conforme disposto no Art. 24 da Resolução do Confea
C
nº 1.071, de 15 de
dezembro de 2015:
tivas dos cartórios de distribuição das varas cível e criminal
iminal
I – certidões negativas
da justiça estaduall e federal,
feder expedidas na comarca do domicílio eleitoral
ral do re
requerente,
com prazo não superior
perior a noventa dias da data da emissão;
II – comprovante de licença
licenç de mandato, cargo, emprego ou atividade
remunerada no Confea,
onfea, no Crea ou na Mútua; e
III – cópia da declaração
aração de
d bens, com indicação das fontes de renda, ou
autorização de acesso
esso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto
posto d
de Renda
Pessoa Física e dass respect
respectivas retificações.
DELIBEROU: desfavoravelmente,
nte, visto que, os profissionais indicados pelo interessado,, em epígrafe, encontram-se
adimplentes, porém, quanto a documentação
docum
exigida pelo artigo 24 da Resolução do Confea
Co
nº 1.071, de 15 de
dezembro de 2015, estão faltando
ando documentos:
doc
TITULARES:
SÓ VEIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS
MENTOS DO PROFISSIONAL ENG. MEC. HUGO MESQUITA
certidões negativas
as dos cartórios
ca
de distribuição das varas cível e criminal
da justiça estadual.
cópia da declaração
ão de be
bens, com indicação das fontes de renda Pessoaa Física.
De todos os demais indicados não foi apresentada
a
nenhuma documentação:
MOD. CIVIL
TITULAR
ADRIFRANC DE FARIAS BESSA
SUPLENTE
JOSÉ GUILHERME SILVA MELO
TITULAR
PAULO GUILHERME SEABRA DA
A COSTA
SUPLENTE
CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE
ERQUE FFILHO
SUPLENTE DO CONS. ANTÔNIO
O NOÉ
PABLO VINIUS RAGEL CANTO
MOD. MEC E METALURGICA
SUPLENTE
LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA
ANDA
Belém,
elém, 27 de dezembro de 2016.
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