
Dentre as ações inovadoras, idealizadas pelo candidato UM 
NOVO CREA –PR ENGº BENEDITO ALVES n. 45, destacam-se em 
SEU PLANO DE TRABALHO: 
 
- Redução das taxas de anuidade e ART; 

- Dar caráter mais EDUCATIVO ao Conselho; 

- ELIMINAR O ABISMO ENTRE O CONSELHO E O ENGENHEIRO; 

- SIMPLIIFICAR A LINGUAGEM E SIGLAS para garantir o 

entendimento e transparência aos profissionais, mesmo os que não 

frequentam o conselho. 

– Plano de estratégico de contingência e apoio aos profissionais após 

pandemia COVID-19, considerando os impactos na economia. 

– Revogação imediata da 1071. 

– Eleições On Line URGENTEMENTE 

- Através de equipe multidisciplinar, auditar contas custos e despesas 

do conselho, dar ampla divulgação no site; 

- Reformular o site do crea, mais serviços aos PROFISSIONAIS 

menos propaganda e menos atos políticos; 

- Construir um ambiente agradável, leve e de caráter associativista 

sem ferir a missão do conselho e legalidade; 

– Ampliação à abrangência da ART múltipla, para desonerar a carga 

de cobranças aos profissionais 

– Valorização Profissional 

– Desburocratização do sistema Crea Confea 

– Extinção de taxas e redução de custos da ART 

– Aperfeiçoamento Profissional gratuito 

– Melhora do atendimento aos profissionais 

– Ampliação do roll de serviços on line 

– Atualização e modernização do regulamento e estatuto do Conselho 

regional 

 



– Ampliação dos canais de comunicação aos profissionais registrados 

– Reforma administrativa visando Redução de custos e despesas 

operacionais e substituição de cargos de confiança que a anos 

ocupam cadeiras por lá 

– Promover aproximação do CREA com seus profissionais e suas 

demandas atuais na engenharia, agronomia e das geociências 

– Desenvolver políticas para os profissionais com dificuldades de 

ingresso ao mercado de trabalho. 

- Abrir e renovar, reestruturar o canal de Ouvidoria co CREA PR, 

colocando a serviço do profissional e utilizando para elevar a melhora 

no qualidade ao atendimento dos associados. 

– Revisão da DN (deliberação normativa) n. 113. 

 


