
Concluindo a divulgação de nossas propostas, apresentamos as propostas relativas ao Eixo 4 

(Democratização do Crea-PE) para o Crea-PE e as propostas relativas à Mútua-PE. Em nosso site 

(http://www.unidospelaengenharia.com.br/nossaspropostas.html) você encontrará todas elas, inclu-

sive as anteriores já publicadas e seus respectivos detalhamentos individualizados, para um melhor es-

clarecimento. As palavras-chave, que resumem as propostas, estão expostas a seguir. 

Palavras-chave: 

 Integração e parceria com a Mútua-PE, Mútua

sede e Confea

 Interiorização do Sistema Confea/Crea e Mútua

 Realização da Semana Oficial da Engenharia,

Agronomia e Geociências de Pernambuco

 Transmissão on-line de Plenárias e eventos

 Política de RH para funcionários do Crea-PE

 Continuidade das Ações do Crea-PE

 Sede própria da Mútua-PE

 Ambientes para Entidades de Classe (Coworking)
 Registro automático na Mútua pelo Crea

 Anuidade Zero da Mútua

 Integração com profissionais e entidades de classe

 Cursos e eventos com Crea e entidades

 Criação de novos benefícios e convênios

I - Propostas CREA: 

Eixo 4. Democratização do Crea 

1. Valorização e fortalecimento da parceria cons-

tante com a Mútua-PE, Mútua sede e Confea,

com forte interiorização do Sistema Confea/

Crea e Mútua.

2. Realização da Semana Oficial da Engenharia,

Agronomia e Geociências de Pernambuco, nos

moldes da SOEA nacional. (*)

3. Transmissão on-line das Plenárias, Encontros

e Eventos, via web, assim como faz o Confea,

disponibilizando-os no YouTube.

5. Incremento na política de RH com um novo

PCCS, PDI, concurso público para fiscais, ana-

listas e técnicos das várias atividades do Siste-

ma, capacitações internas e harmonização dos

colaboradores - CreAção, serviço social, Nú-

cleo de Saúde e valorização profissional com

banco de horas, metas e bonificações.

6. Continuidade, fortalecimento e ampliação de

todos os Projetos implantados nas gestões

2015/2020, como CTP, CDER, Terça no Crea,

Crea na Estrada, Programa Obras Prioritárias,

Colégio Regional dos Inspetores, Fiscalização

Preventiva Integrada (FPI), CreaJr, dentre ou-

tros.

II - Propostas MÚTUA: 

1. Aquisição de sede própria, com ambientes dis-

ponibilizados às entidades de classe.

2. Gestão para alteração da legislação no sentido

de eliminar a anuidade da Mútua, tornando o

registro automático através da adimplência no

Crea.

3. Maior integração com os profissionais e entida-

des de classe.

 Divulgação de benefícios e convênios

 Integração com o Crea (interiorização, plano de
saúde, comunicação externa, etc.)

 Eleições on-line

4. Gestão nacional no Colégio de Presidentes e
no Confea para que as eleições sejam por voto
on-line. (*)

Candidato à Diretoria Administrativa da Mútua-PE 
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5. Criação de novas linhas de benefícios e reali-

zação de novos convênios.

6. Divulgação dos benefícios e convênios para os

profissionais e entidades.

7. Integração com o Crea para:

 interiorização do atendimento;

 ampliação da carteira de convênios;

 implantação de plano de saúde próprio;

 comunicação externa (tv, rádio, impressos,

internet).

Visualize todas as propostas e seus respectivos detalhamentos em nosso site, na página:
http://www.unidospelaengenharia.com.br/nossaspropostas.html. 

Contribua você também, sugerindo alguma pro-posta para ser incorporada à nossa Plataforma. 

II - Propostas MÚTUA: 

4. Realização de cursos e eventos com o Crea e

as entidades.
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