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A Comissão de Renovação do Terço, reunida extraordinariamente no dia 22 de agosto de 

de 2016, em observância ao disposto no art. 21 da Resolução nº 1.070/2015, do Confea, 

 

Deliberou: 

 

  Comunicar a Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos do Vale 

do São Francisco – ASSEA, que após a reanálise da documentação apresentada, foi constatado o 

recebimento de novos documentos, entretanto, não cumpriu integralmente a Resolução nº 

1.071/2015, do Confea, de modo que deverá ser apresentado a quantidade correta dos 

comprovantes de efetivo funcionamento como personalidade jurídica mediante a prática de 

atividades de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto e relacionadas às profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) 

atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas para registro, conforme anteriormente 

apontado e estabelecer como último prazo, o dia 24/08/2016 até às 12h, para enviar a 

documentação faltante, a fim de possibilitar que esta CRT aprecie os documentos em reunião 

também extraordinária, a ser realizada no mesmo dia, às 17h para que posteriormente envie o 

relatório final de suas atividades e consequentemente a proposta de composição do Plenário 

deste Regional no exercício de 2017, para a Sessão Plenária Extraordinária agendada 

especificamente para análise da matéria, no mesmo dia, 24/08/2016. 

 

 

Recife, 22 de agosto de 2016. 

 

 

Eng. Pesca Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira – Coordenadora 

 

 

Engenheiro Florestal Everson Batista de Oliveira 

 

 

Eng. Eletricista Mailson da Silva Neto – Coordenador Adjunto 
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Deliberação : Nº. 035/2016 

Interessado : Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos 

do Vale do São Francisco – ASSEA 

Assunto : Comunicar a Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos 

e Técnicos do Vale do São Francisco – ASSEA, acerca da 

continuidade das pendências documentais e estabelecer novo prazo 

para atendimento das mesmas. 

   

  


