
Programa de Trabalho 

Currículo 

Engenheiro Civil, formado pela 
pela PUC Campinas, Pós-graduado 
em Administração e Educação, 
comecei a carreira profissional 
na IBM. Me tornei professor de 
Engenharia da PUC Campinas, 
onde implantei e coordenei o 
ETAC - Escritório Técnico de 
Apoio à Comunidade, praticando 
Engenharia Pública e Social, 
atuando também como 
profissional autônomo. 

Integro o Conselho Superior da 
Indústria da Construção, na 
FIESP e estou licenciado da 
Presidência Nacional da Mútua, 
a Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea. Tenho 
amplo conhecimento do nosso 
sistema profissional, do qual 
fui conselheiro regional e 
federal. Acredito na 
necessidade urgente de 
implementar mudanças na 
concepção e no modo de atuação 
do Confea e conto com você para 

podermos trilhar esta jornada. 

Programa 

"O Crea não faz nada por mim" Essa sem dúvidas é a frase que 
mais tenho escutado ao longo dos últimos meses em nossa 
caminhada. E é para acabar com essa realidade que me coloquei 

à disposição das eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua este 
ano. Nosso propósito é gerar valor a todos vocês, por isso, 
construímos nossas propostas ouvindo os anseios daqueles que 

todos os anos pagam suas taxas e anuidades aos Creas: Os 
profissionais. E atendendo aos pedidos, apresentamos nosso 
Plano de Trabalho, que foi estruturado em 5 pilares: 
Desburocratização, Fiscalização, Valorização Profissional, 
Transformação Digital e Sociedade. 

1. Ampliar, em parceria com a Mútua, o Plano de Previdência 
Complementar para todos os profissionais, revertendo 
parte dos valores pagos da sua ART. 

2. Proporcionar capacitação e certificação aos 
profissionais, implementando o HUB de Conhecimento do 
Sistema Confea/Crea e Mútua. 

3. Transformar as inspetorias e estruturas ociosas do 

Sistema Confea/Crea e Mútua em escritórios 
compartilhados e colaborativos para os profissionais. 

4. Criar um seguro de responsabilidade civil para segurança 

dos profissionais. 
5. Proporcionar um plano nacional de saúde para os 

profissionais registrados no Sistema Confea/Crea e 

Mútua. 
6. Implementar o Sistema Único de ART Nacional. 
7. Implantar mecanismos de software para uso da 

Certificação Digital, automatizando a concessão de 

visto para a realização de atividades profissionais em 
outros estados da federação. 

8. Criar uma diretriz nacional para as atribuições 

profissionais do sistema, sem que haja divergências de 
estado para estado. 

9. Implementar o programa Anuidade Zero em parceria com 

estabelecimentos conveniados, convertendo pontos em 
descontos podendo até zerar a anuidade paga pelos 
profissionais. 
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