
No dia 09 de março, registramos nossas propostas perante a Comissão Eleitoral Regional, na ocasião do 

registro de nossas candidaturas, as quais somaram 28, sendo 21 para o Crea-PE e 07 para a Mútua-PE. 

Por ser uma plataforma dinâmica, com a participação efetiva dos profissionais e entidades, incorporamos 

mais 03 propostas, totalizando assim 31 propostas, e outras poderão vir ainda a ser incluídas. 

As propostas para o Crea-PE estão dispostas em quatro eixos de trabalho e, as propostas aditadas es-

tão diferenciadas ao final com um asterisco (*). A partir de agora, vamos disponibilizar  nossas propostas 

em três ou quatro blocos, precedidas de palavras-chave, que resumem as propostas expostas a seguir. 

Em nosso site (http://www.unidospelaengenharia.com.br/nossaspropostas.html) você encontrará 

todas elas, inclusive seus respectivos detalhamentos individualizados, para um melhor esclarecimento. 

Começaremos com as 10 propostas do Eixo 1: Valorização dos Profissionais, Entidades e Empre-

sas, para o Crea-PE. 

Palavras-chave (e respectivas propostas): 

 Redução de anuidades (1 e 2)

 Redução de taxas de ART (1)

 Plano de saúde (2)

 Salas de atendimentos personalizados (3 e 4)

 Coworking (3 e 4)

 Celebração de convênios (4)

 Chamadas públicas (4)

 Encontros mensais com instituições de ensino,

inspetores, conselheiros regionais, diretores da

Mútua e colaboradores (4)

 Compatibilização das atividades da ART (5)

 Colégio Regional das Instituições de Ensino (6)

 Convênio com as Universidades (7)

 Crea Digital - Sitac, Atendimentos e App (8)

 Carteira profissional digital (8)

 Banco de oportunidades e talentos (9)

 Empregos (9)

 Caderno técnico (10)

I - Propostas CREA: 

Eixo 1. Valorização dos Profissionais, Entida-

des e Empresas 

1. Realizar política perante o Confea para altera-

ção da Resolução n
o
 1.066/2015 visando des-

contos para redução de taxas de anuidade  

para profissionais proprietários de empresas 

registradas no Crea-PE, para profissionais que 

não exercem sua profissão e para profissionais 

que pagam muitas ARTs (*), bem como das 

Resoluções n
os

 1.025/2009 e 1.092/2017 para 

redução/eliminação da dupla taxação em ART, 

em caso de Substituição  

2. Implantação do Programa Anuidade Zero, atra-

vés de pontuação por uso de produtos e servi-

ços de parceiros e de plano de saúde empre-

sarial aos profissionais e funcionários, depen-

dentes e agregados, a valores acessíveis

3. Implantação de Sala de Atendimento Persona-

lizado para Profissionais e Empresas

4. Valorização das Entidades através de ações

como a criação da Sala das Entidades de Clas-

se, a celebração de convênios por chamadas

públicas, encontros mensais juntamente com

instituições de ensino, inspetores, conselheiros

regionais e diretores da Mútua para discussões

de assuntos administrativos e técnico-profissio-

nais, projetos e ações, inclusive com a implan-

tação de videoconferência, dentre outras ações
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5. Compatibilização das atividades da ART com

as atribuições profissionais

6. Valorização das Instituições de Ensino através

de implantação do Colégio Regional das Insti-

tuições de Ensino, com elaboração de parceri-

as para projetos em comum (*)

7. Convênio com as Universidades para pré-

registro dos alunos a serem diplomados, com

vistas a acelerar o registro dos profissionais

recém-formados, garantindo o desconto de

90% da anuidade

8. Aperfeiçoamento do site, do Sitac e do aplicati-

vo digital do Crea-PE, com implantação da

Carteira Profissional digital certificada, do siste-

ma de atendimento digital através de canal via

whatsapp, site e App para smartphones, e de

canal via Ouvidoria, para recebimento de de-

núncias, dúvidas, críticas e sugestões

9. Implantação do Banco de Oportunidades e Ta-

lentos, com vagas de empregos e de profissio-

nais do Sistema disponíveis ao mercado de tra-

balho, publicados diretamente no site do Crea-

PE

10. Implantação do Caderno Técnico digital com

publicação de artigos científicos publicados por

profissionais pernambucanos em eventos téc-

nico-científicos por entidades em simpósios,

congressos, etc.

Visualize todas as propostas e seus respectivos 

detalhamentos em nosso site, em 

http://www.unidospelaengenharia.com.br/

nossaspropostas.html. 

Contribua você também, sugerindo alguma pro-

posta para ser incorporada à nossa Plataforma. 

https://www.instagram.com/ 
unidospelaengenharia 

https://www.facebook.com/ 
unidospelaengenharia 

https://www.twitter.com/ 
unidospelaeng 

https://is.gd/g8u7dv (61) 99944.1234 

http://www.unidospelaengenharia.com.br unidospelaengenharia2020@gmail.com 
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