
Currículo 

Engenheiro Eletricista/Segurança do 

Trabalho / Ambiental; 

Engenheiro Civil – em Conclusão; 

MBA Projeto, Execução e Controle de 

Engenharia Elétrica; 

 

• Empresário, sócio diretor da 
Elo Engenharia, desde 2003; 

• Ex instrutor do Senai – AL; 

• Perito em Engenharia – Regis-
trado no Tribunal de Justiça de 
Alagoas; 

• Perito membro do Conselho 
Nacional dos Peritos Judiciais 
da República Federativa do 
Brasil; 

• Ex Conselheiro do CREA AL; 

• Ex Vice-Presidente do CREA 
AL; 

• Ex Diretor do CREA AL; 

• Ex Coordenador da CEE – Câ-
mara Especializada de Enge-
nharia Elétrica; 

• Coordenador do Colégio de En-
tidades Regionais de Alagoas – 
CDER AL; 

• Presidente licenciado da 
APREL - Associação dos Pro-
fissionais de Eletroeletrônica de 
Alagoas.; 

• Membro da APGP – Associa-
ção de Profissionais de Gestão 
de Projetos de Alagoas; 

 

Propostas de trabalho para Gestão 2021-2023 – Diretor 

Geral  

 

• Divulgação da caixa de assistência dos profissionais do 
CREA – Mútua; 

• Fortalecer e estreitar o relacionamento com o CREA AL; 

• Ampliar o número de associados em todo Estado; 

• Ampliação dos benefícios e convênios com hotéis, restau-
rantes, farmácias, planos de saúde, advogados, aquisição e 
aluguel de veículos, para os associados em todo Estado 

• Construção da nova sede da Mútua em Maceió; 

• Criação de sala/espaço para profissionais associados; 

• Formalização de Editais de chamamento e convenio com as 
Entidades do sistema; 

• Fortalecer o CREA Jr para atender as demandas de curso, 
palestras, viagens para participações a congressos e feiras; 

• Fortalecimento junto a Mútua Nacional e isonomia dos recur-
sos para todos os Estados; 

• Criação de meio de comunicação direta e eficiente com as-
sociados para críticas, sugestões, solicitações pertinentes 
em defesa dos profissionais; 

• Promover, junto ao CREA e as entidades a semana de en-
genharia; 

• Fortalecer e estreitar o relacionamento do CREA e o meio 
acadêmico; 

• Redução do número de inadimplência. 
 

Eng. Eletric. e Seg. Trab. / Ambiental  

Geison Cavalcante Alves 

Número 63 

Diretor-geral da Mútua Alagoas 


