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Técnicos Industriais compõem novo quadro de
conselheiros do CREA-GO e CREA-SE
Participe das
Atividades da
FENTEC

Diretores atuam na fiscalização, análise e julgamento de diversos processos
referentes ao exercício da profissão

Já que o nosso slogan, “Juntos, Somos mais Fortes!”, enfatiza a união e o comprometimento para o fortalecimento de toda a categoria, o SINTEC-GO – Sindicato dos Técnicos
www.fentec.org.br
Industriais de Nível Médio do Estado de Goiás e SINTEC-SE - Sindicato dos Técnicos
Industriais de Nível Médio do Estado de Sergipe alcançaram um feito importantíssimo
para as entidades e, consequentemente, obtendo mais representatividade no Sistema
• Escreva para nós.:
faleconosco@fentec.org.br CONFEA/CREA.
Para o triênio 2013-2015, foram eleitos diversos técnicos como administradores,
conselheiros e suplentes, indicados pelas entidades de classe registradas na regional de
• Telefone - FAX.:
cada estado.
(11) 2823-9555
No CREA-GO – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, tomaram posse
a Técnica em Edificações Elaine da Costa Martins, para o cargo efetivo do conselho e a
• Conheça nossa Sede.:
suplência da Comissão de Educação e Atribuição Profissional, e Comissão de Estudo de
Rua 24 de Maio, 104 – 12º Renovação do Terço; o Técnico em Eletromecânica Valdeon Moraes Bueno para o cargo
de 1º tesoureiro da diretoria, e membro do conselho efetivo da Comissão de Educação
andar Conjuntos A & B
e Atribuição Profissional. Por sua vez, o Técnico em Mecânica de Precisão Jeferson de
Centro – São Paulo – SP
Almeida Alves compõe o quadro efetivo da Comissão de Estudo de Renovação do
CEP: 01041-000
Terço.
Na cerimônia de posse, o presidente do CREA-GO, Gerson de Almeida Taguatinga, reforçou a importância da atuação dos conselheiros para garantir que a autarquia desenvolva com competência seu papel para à sociedade.
• Acesse nosso site.:

“Juntos,
Somos mais
Fortes!”
O Informativo é uma
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Comunicação
Assessoria de Imprensa

Para o CREA-SE – Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Sergipe, a votação entre conselheiros
regionais, representantes das entidades de classe e instituições de
ensino definiu o Técnico em Eletromecânica José Venâncio Filho, como
diretor financeiro da entidade e
conselheiro da Câmara de Elétrica.
José Venâncio Filho, Artemízio Resende, Jorge Silveira, Júlio José Américo Fonseca Rosário é diCezar Prado, José Antônio Peixoto e Dilson Silva.
retor administrativo da MÚTUA-SE –
Foto: CREA-SE
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, enquanto que José Raimundo Dias da Silva foi reeleito coordenador da
CEEE – Câmara Especializada de Engenharia Elétrica.
Os conselheiros empossados nas câmaras especializadas, comissões e no plenário de
ambos os estados, analisam e julgam processos de diferentes naturezas, entre eles o
exercício ilegal da profissão, infração ao Código de Ética e atuação de empresas sem
registro.

