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Para Presidente do CREA - AL
Currículo
 Engenheiro Civil graduado pelo
Centro Universitário CESMAC.

Programa
1.

FISCALIZAÇÃO
a. Descentralização da fiscalização:
 Reabertura da inspetoria de Arapiraca;
 Firmar parcerias para viabilizar a abertura dos escritórios em Delmiro
Gouveia, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Penedo e em
cidade do Litoral Norte.
b. Abranger a fiscalização para todas as áreas atendidas pelo sistema:
engenharias, agronomia e geociências.
c. Desenvolvimento de canal aberto para denúncias com inclusão da
sociedade como peça fiscalizadora.
d. Parceria com órgãos públicos para intensificar a fiscalização dos
profissionais e empresas irregulares.
e. Capacitação constante dos colaboradores do CREA.

2.

GESTÃO PARTICIPAVA
a. Colégio de entidades de classe:
 Ativar o colégio e efetivar ações reais.
b. Colégio de entidades de ensino:
 Prover capacitações dos profissionais do sistema junto as entidades
de ensino;
 Apoio na reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos;
 Orientação das revisões das atribuições profissionais dos cursos.
c. Ouvidoria dos profissionais:
 Criar espaço aberto aos profissionais para críticas, dúvidas e
sugestões;
 Criar calendário de reuniões para aproximar a presidência e os
profissionais do sistema.

3.

INCENTIVO FINANCEIRO
a. Redução de taxas abusivas que competem ao CREA.
b. Redução do valor da anuidade de profissionais que possuam empresas
individuais em dia com o conselho.
c. Ampliar desconto da anuidade de profissionais com mais de trinta e cinco
anos de registro para homens e trinta para mulheres.

4.

APOIO AO PROFISSIONAL
a. Redução do período de liberação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) e
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
b. Criação de coworking, otimizando espaços físicos do CREA.
c. Banco de currículos:
 Local onde o profissional tenha um espaço para se cadastrar e
apresentar seu portfólio.
d. Criação de manuais de orientação para utilização dos serviços do
sistema: primeira ART, como fazer acervo técnico, cadastro de curso,
cadastro de empresa, cadastro de instituição.
e. Apoio as ações do programa CREA Junior.
f. Defender junto ao CONFEA a aprovação da criação de proposta para que
percentual das ARTs seja destinado ao fundo de previdência privada dos
profissionais.

 Pós-graduado em Engenharia de
Segurança
no
Trabalho
pela
UNIFAL (União de Faculdades de
Alagoas e FIC).
 Diretor
Geral
da
Caixa
de
Assistência dos Profissionais do
CREA-AL (MÚTUA) – Gestões 2015
a 2017 e 2018 a 2020.

 Atua
como
empresário
da
construção
civil
desde
2010,
trabalhando em diversas obras nos
estados de Alagoas e Sergipe.
 Secretário Adjunto da SEMSCS
(Secretaria Municipal de Segurança
Comunitária e Convívio Social) de
Maceió – 2018.

