
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA/PB 
 

PORTARIA AD N° 38/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

 
 

Designa o Eng.Civ. Corjesu Paiva dos Santos, 

Assessor Institucional ad referendum do Plenário, para 

participar na qualidade de representante do CREA-PB a 

expensas do CONFEA, do Seminário Internacional  

“Acessibilidade e Inclusão: Expressão da Cidadania”, nos 

dias 20 e 21 de setembro/2017, na cidade de Brasília-

DF. (PL Nº 1311/2017 - CONFEA). 

 

 
 

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA/PB, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

 

Considerando o teor da decisão PL Nº 1311/2017 do CONFEA, que aprova as tratativas 

entre o CONFEA e o Tribunal de Contas da União – TCU, através da integração do evento 

“Diretrizes para um Programa de Inclusão de Acessibilidade no CONFEA”, ao evento 

intitulado “Seminário Internacional de Acessibilidade”, promovido pelo TCU, a ocorrer nos 

dias 20 a 22 de setembro, na cidade de Brasília-DF e dá outras providências; 

 

Considerando o item 2, da citada decisão, destaca que o evento contará com os 

participantes custeados pelo C0NFEA, 27 (vite e sete) representantes do Colégio de 

Presidentes; 

 

Considerando a impossibilidade da participação da Presidente do CREA-PB no evento em 

comento, em razão da realização do 19º CONEST e do Workshop da Coordenadoria de 

Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, eventos que 

acontecerão nesta cidade de João Pessoa-PB no período de 20 a 22 de setembro de 2017; 

 

Considerando a importância do evento, dos assuntos que serão discutidos sobre o tema; 

considerando a participação do profissional Eng.Civ. Corjesu Paiva dos Santos, dada a sua 

experiência no tema notadamente a sua participação nas demandas do Ministério Público 

Estadual que tratam sobre “Acessibilidade”, na condição de representante deste CREA-PB, 

dentre outras experiências; 

 

 

RESOLVE: 
 

  I-Designar o Eng.Civ. Corjesu Paiva dos Santos, Assessor Institucional do CREA-PB ad 

referedum do Plenário, para participar na qualidade de representante do CREA-PB a 

expensas do CONFEA, do Seminário Internacional “Acessibilidade e Inclusão: Expressão da 

Cidadania”, nos dias 20 e 21 de setembro/2017, na cidade de Brasília- DF. (PL Nº 

1311/2017 - CONFEA). 

 

II-A Presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogada todas as disposições em 

contrário. 
 

João Pessoa – PB, 30 de agosto de 2017 

 

 

Engª Agrª GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO 

Presidente 


