
 
 

 

 
 

 

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

• Disponibilizar um espaço de coworking juntamente com uma cafeteria, para 

que os profissionais possam ter um local confortável e bem equipado para 

trabalho, estudo e reuniões, bem como aumentar seu network 

• Realizar adequação da estrutura física do CREA-PE, com um layout moderno, 

modelo de gestão, acessibilidade, etc., reduzindo custos e buscando melhorias 

para os(as) profissionais, como mais comodidade, conforto e tecnologia 

• Redesign da Identidade Visual do CREA-PE, a começar pela sua logo 

• Construir uma cozinha juntamente com uma copa adequada para as refeições 

dos funcionários e servidores 

• Fazer parcerias com as prefeituras para disponibilizar locais (extensões do 

CREA-PE, todas com o mesmo padrão estrutural) para inspetorias em seus 

municípios 

• Padronizar as Inspetorias do CREA-PE, também com espaços para network dos 

profissionais e empresas, de acordo com as possibilidades que o local onde a 

inspetoria se encontra oferece, como também suas necessidades



 
 

REUNIÕES DE ALINHAMENTO 

• Realizar reuniões de acompanhamento e monitoramento das ações e 

indicadores de resultados do CREA-PE em todo o Estado de Pernambuco 

• Reuniões com as inspetorias a fim de verificar o andamento das inspeções e 

obras, necessidades e próximas atividades 

• Na ausência de câmaras e/ou comissões específicas, 

• Criar câmaras e/ou comissões específicas no ensejo de facilitar a comunicação 

entre o CREA-PE e o referido segmento da profissão, como por exemplo: 

Engenharia de Minas, Engenharia do Meio Ambiente, Engenharia Química, etc. 

COMITÊ DE COMPLIANCE 

• Criação de comitê de compliance, com regras internas para obtenção de 

conformidades em todas as áreas e setores 

• Criação de código de ética e conduta 

• Criação de política de compliance 

• Criação da função compliance com independência total dentro do CREA 

• Instruir profissionais e empresas sobre a importância do compliance e auxiliá-

los na obtenção da certificação 

• rece, como também suas necessidades 


