
Candidato à Presidência do Crea-PE 

CONSTRUINDO O FUTURO, PRESERVANDO AS CONQUISTAS! 

Chegamos a 40 propostas em nossa Plataforma de Trabalho e você poderá consultar todas elas em nosso site, na 

página http://www.unidospelaengenharia.com.br/nossaspropostas.html. Na publicação passada, divulgamos os 

links para vídeos explicativos de cada proposta, bastando clicar para entender o objetivo da proposta, de como 

será realizada. Para facilitar ainda mais, trazemos agora um relacionamento direto das propostas com o público 

interessado, ou nicho profissional, como estudantes, profissionais, instituições de ensino, entidades, empresas, 

sociedade e o próprio Sistema Confea/Crea e Mútua.  

ESTUDANTES EMPRESAS 

 Pré-cadastro para registro imediato à formatura  

 Desconto de 90% para profissionais recém-
formados por 3 anos  

 Biblioteca física e virtual  

 Continuidade, fortalecimento e ampliação de 
todos os Projetos implantados nas gestões 
2015/2020 

 Divulgação dos benefícios e convênios para os 
profissionais e entidades  

ENTIDADES DE CLASSE 

 Sala das Entidades de Classe – co-working  

 Repasse financeiro por chamadas públicas  

 Celebração de convênios diversos 

 Discussão conjunta de assuntos internos com o 
Crea 

 Câmara de Mediação e Arbitragem interna do 
Crea-PE para resolver conflitos na área da En-
genharia 

 Realização de cursos e eventos com recursos 
da Mútua 

 Divulgação dos benefícios e convênios para os 
profissionais e entidades  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 Colégio Regional das Instituições de Ensino Su-
perior de Pernambuco 

 Discussão de assuntos acadêmicos-
profissionais 

 Parcerias/convênios para projetos educacionais 

 Convênio para registro dos profissionais recém-
formados 

 Câmara de Mediação e Arbitragem interna do 
Crea-PE para resolver conflitos na área da En-
genharia  

 Sala de Atendimento Personalizado  

 Banco de Oportunidades e Talentos, com inscri-
ção de vagas de empregos e anúncios dos pro-
fissionais  

 Câmara de Mediação e Arbitragem interna do 
Crea-PE para resolver conflitos na área da En-
genharia  

 Modernização da cobrança do Crea-PE (cartão 
de crédito e TEF), e comunicação automática do 
pagamento do boleto, permitindo a liberação 
instantânea dos serviços quitados  

 Assento no Plenário do Crea por suas entidades 
representativas (Sinduscon, Ademi e Sinaenco)  

 Anuidade Zero automática quando registradas  

CREA/MÚTUA 

 Integração entre o Crea e a Mútua 

 Forte interiorização do Sistema Confea/Crea e 
Mútua 

 Semana Oficial da Engenharia, Agronomia e 
Geociências de Pernambuco  

 Gestão nacional para realização das eleições 
pela internet  

 Transmissão on-line das Plenárias, Encontros e 
Eventos, via web, disponibilizando-os no YouTu-
be  

 Política de RH com novo PCCS, PDI, concurso 
público, capacitações internas e harmonização 
dos colaboradores - CreAção, serviço social, 
Núcleo de Saúde e valorização profissional com 
banco de horas, metas e bonificações  

 Continuidade, fortalecimento e ampliação de 
todos os Projetos implantados nas gestões 
2015/2020  

 Aquisição de sede própria da Mútua-PE  

 Realização de cursos e eventos com recursos 
da Mútua  

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


 Redução de Anuidades e custos: Desconto de 90% para profissionais sócios de empresas de engenharia, 
profissionais desempregados, profissionais recém-formados por 3 anos, profissionais com muitas ARTs  

 Redução/eliminação da dupla taxação em ART, em substituição  

 Descontos na anuidade (Programa Anuidade Zero)  

 Sala de Atendimento Personalizado  

 Compatibilização das atividades da ART com as atribuições profissionais  

 Carteira profissional digital certificada  

 Maior acessibilidade ao site e aplicativo de celular, com modernização 

 Banco de Oportunidades e Talentos, com vagas de empregos e anúncios dos profissionais  

 Caderno Técnico digital com  artigos científicos  

 Câmara de Mediação e Arbitragem interna do Crea-PE para resolver conflitos na área da Engenharia  

 Modernização da cobrança do Crea-PE (cartão de crédito e TEF), e comunicação automática do pagamento 
do boleto, permitindo a liberação instantânea dos serviços quitados  

 ART na HORA  

 Incentivos específicos a startups dos profissionais da Engenharia, através de parcerias com o Sebrae e o 
Porto Digital  

 Qualificação profissional  

 Biblioteca física e virtual  

 Maior fiscalização do Salário Mínimo Profissional, com acionamento em Justiça e Ministério Público  

 Oferta de empregos mediante Fiscalização mais ostensiva: 

 Fiscalização Inteligente Georreferenciada integrada a BI, com plataformas móveis e drones  

 Celebração de convênios com órgãos públicos e empresas privadas  

 Fiscalização de empresas públicas quanto aos cargos exercidos por leigos - desvios de função e de finalida-
de/exercício ilegal da profissão  

 Fiscalização de empresas públicas quanto aos serviços e obras executadas sem ART  

 Fiscalização dos Termos de Referência dos editais públicos para contratação de serviços de engenharia  

 Defesa das profissões contra outros Conselhos, como CAU, CFT, CFTA, CFBio e outros  

 Aumento da oferta de empregos mediante ações de proteção à sociedade: 

 Regulamentação da Lei Estadual de Manutenção e Inspeção Predial – Lei no 13.032/2006  

 Implantação do Projeto Engenharia Social - Lei no 11.888/2008  

 Forte interiorização do Sistema Confea/Crea e Mútua  

 Semana Oficial da Engenharia, Agronomia e Geociências de Pernambuco  

 Gestão nacional para realização das eleições pela internet  

 Continuidade, fortalecimento e ampliação de todos os Projetos implantados nas gestões 2015/2020  

 Filiação automática à Mútua, sem anuidades  

 Criação de novas linhas de benefícios na Mútua  

 Divulgação dos benefícios e convênios para os profissionais e entidades  

PROFISSIONAIS 

CONSTRUINDO O FUTURO, PRESERVANDO AS CONQUISTAS! 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 Regulamentação da Lei Estadual de Manuten-
ção e Inspeção Predial – Lei no 13.032/2006 

 Projeto Engenharia Social - Lei no 11.888/2008  

 Cartilhas Técnicas com distribuição a setores 
específicos, como condomínios, eventos, cons-
trutoras, mineradoras, órgãos públicos  

 Programa Sociedade Integrada, com sistema de 
comunicação em rádios, blogs, jornais e revistas  

 Comitês específicos para tratar de assuntos re-
levantes que impactem diretamente à sociedade  

unidospelaengenharia2020@gmail.com 

http://www.unidospelaengenharia.com.br 
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