
 

                     

                                                                                                                       

 

Diretrizes do II Congresso Estadual de Engenharia da Bahia 

 – Engenheiro Eletricista Orlando Miranda - 

 

1- O Sindicato dos Engenheiros irá custear as despesas de hospedagem, diárias em 

quarto duplo, no período de 11 de Abril (entrada às 12h) até o dia 14 de abril de 

2014 (com saída às 12h); 

2- O Sindicato irá custear as despesas de almoço nos dias 12 e 13 de abril; 

3- O Sindicato irá custear as despesas de deslocamento da cidade de origem do 

delegado e/ou participante, no seguinte critério: 

 

 Deslocamento por automóvel será pago o valor de R$ 0,70 (zero e setenta 

centavos) por quilômetro, limitado ao valor máximo de R$ 800,00 

(oitocentos reais); 

 Deslocamento por avião será o pago o valor integral da passagem aérea 

origem – Salvador – Origem, limitado ao valor máximo de oitocentos reais 

(R$ 800,00); 

 Deslocamento por ônibus será pago o valor integral da passagem rodoviária 

origem – Salvador – Origem, limitado ao valor máximo de R$ 800,00 

(oitocentos reais); 

 

4- Serão eleitos 14 delegados para o X Consenge que ocorrerá no período de 27 à 

30 de agosto de 2014, em Búzios, no Rio de Janeiro; 

5- Serão indicados no máximo 06 (seis) representantes de estudantes, sendo que 

nenhuma instituição de ensino poderá ter mais de 02 (dois) representantes; 

6- Apenas poderá ser eleito delegado profissional ou representante estudantil, o 

profissional que se inscreveu, compareceu e assinou a folha de frequência em 

100 % das atividades do II Congresso Estadual de Engenharia da Bahia; 

7- São delegados ao Congresso Estadual de Engenharia da Bahia: 

 

 Diretores e membros titulares e suplentes do conselho fiscal do Senge-BA 

 Conselheiros representantes titulares e suplentes do Senge-BA e Crea-BA; 

 Delegados Sindicais; 

 Engenheiros filiados que tenham feito a Pré – Inscrição pela internet até o 

dia 21 de março de 2014; 

8- Os participantes profissionais devem estar em situação com a contribuição 

social e sindical até o dia 02 de março de 2014, excetuando os casos 

previstos no Estatuto (desempregados e aposentados); 



 

                     

                                                                                                                       

 

 

9- Os participantes estudantes devem estar inscritos no Senge BA Estudante 

até o dia 02 de março de 2014; 

 

Comissão Organizadora 

Engº Ubiratan Félix – Presidente do Senge/BA 

EngºAdinailson Guimarães – Conselheiro do Crea/BA 

Engº Ronald Silva – Presidente da Asmea 

 

 

 

 


