
APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS DA CHAPA

LUIZ ANTÔNIO DE MELO 

A chapa Crea para Todos apresenta suas propostas baseadas em seis eixos temáticos que irão nortear 
a nossa gestão. Temos muito trabalho pela frente mas sabemos que com nossa experiência e o objeti-
vo de formar um conselho que seja realmente para todos, podemos ampliar a participação dos nossos 
associados e seguir adiante com a execução das propostas.

Um dos eixos gira em torno da educação e das instituições de ensino. Vamos criar um programa de 
Avaliação e Monitoramento da qualidade do ensino nas escolas técnicas e de nível superior em todo 
o Estado, a fim de assegurar a formação de profissionais de excelência. Para os estudantes, nossa meta 
é incrementar o Crea Jr., trazendo os futuros profissionais para o conselho a fim de que possam contar 
com seu apoio desde a fase de formação. Atendendo as atuais demandas, iniciaremos com a imple-
mentação da carteira digital de estágio do Crea-PE.

Já os profissionais diplomados terão programas de capacitação de curta e média duração que vão lhes 
permitir estar sempre atualizados para as necessidades do mercado. Nosso propósito é propiciar 
condições para que todos tenham emprego, renda compatível com as atividades exercidas e possam 
desenvolver suas habilidades como empreendedores.

O Mercado e a Sociedade

Este é mais um eixo importante da chapa Crea para Todos e que permeia nossas demais propostas. 
Sabemos que não podemos fazer nada sozinhos e que a capacidade de relacionamento e articulações 
amplia as possibilidades de soluções que beneficiam a todos. Neste sentido, buscaremos fortalecer a 
relação do Crea-PE com o Sinaenco, o Sinduscon, a Ademi e o Porto Digital, instituições que podem 
favorecer o avanço do nosso conselho com adoção de benchmarking. Vamos em busca de modelos e 
boas práticas de gestão que vão trazer modernidade e eficiência para o Crea-PE.

Mas não ficaremos apenas na esfera das entidades que transitam no nosso universo. Queremos criar 
parcerias com outros conselhos profissionais como CAU, o Cremepe e a OAB. 
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Nossa proposta também passa pelo fortalecimento da relação do Crea-PE com o setor público em suas 
três esferas - municipal, estadual e federal. Temos que chegar junto para assegurar que editais públicos 
estejam de acordo com as normas técnicas e com os parâmetros de remuneração do nosso mercado 
para os profissionais. Vamos defender que cargos públicos relacionados à engenharia e às outras 
profissões que estão sob o guarda-chuva do sistema sejam ocupados por engenheiros e/ou pelos 
profissionais vinculados ao exercício das funções. Não podemos concordar com indicações meramen-
te políticas e vamos denunciar casos de descumprimentos das prerrogativas profissionais para nomea-
ções públicas.

Também vamos fortalecer o Conselho Tecnológico Permanente (CTP), uma necessidade premente 
para todos os associados.

Temos na pauta a criação de um programa voltado para as mulheres nas engenharias, nossa proposta 
para valorizar ainda mais estas profissionais que estão sempre se destacando onde quer que atuem. 
Teremos palestras, cursos, interações diversas para incentivar que elas possam ir ainda mais longe no 
exercício de suas atividades.

Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!

ADRIANO LUCENA
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