
PROPOSTAS – ARAGÃO 30 

SEMPRE EM FRENTE 

 

+ EFICIÊNCIA 

- Modernizar o sistema corporativo – SITAC para avançar na agilidade e automação dos 

procedimentos realizados pelo CREA; 

- Implantar uma nova etapa da Inteligência Artificial como meio célere e eficiente de 

atendimento telefônico aos profissionais de todo o estado; 

 

+ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

- Realizar campanhas de valorização profissional e de respeito ao Salário Mínimo Profissional 

em todo o Estado; 

- Promover ação, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de sensibilizar 

os gestores municipais quanto ao respeito ao Salário Mínimo Profissional e a ocupação de 

cargos técnicos de Engenharia por profissionais habilitados; 

- Cobrar do Governo do Estado e das Prefeituras Municipais de João Pessoa e Campina Grande 

a realização de concursos públicos para a área tecnológica com o cumprimento do SMP e o 

preenchimento de cargos, cujo quadro técnico está há anos defasado.    

 

+ EDUCAÇÃO 

- Reestruturar,fortalecer e investir no programa CREA-JR como um instrumento prioritário de 

renovação do Sistema e de formação de novas lideranças; 

- Criar o programa “EDUCREA” com o objetivo de expandir e interiorizar cada vez mais as ações 

em prol da educação continuada dos profissionais;  

- Interiorizar o Projeto “Quintas no CREA” como ferramenta de disseminação do conhecimento 

e de contribuição social da Engenharia;  

 

+ PARCERIAS  

- Expandir os convênios e parcerias com entes públicos e privados para otimizar a fiscalização 

do exercício profissional, promover a valorização profissional e ofertar mais benefícios aos 

profissionais, com atenção especial às prefeituras, buscando o cumprimento do SMP; 

 



+ PRODUTIVIDADE 

- Ampliar as ações de valorização do corpo funcional do Crea, através de avaliação de 

rendimento, meritocracia e remuneração adicional, além de capacitações e treinamentos.  

 

+ REPRESENTATIVIDADE 

- Defender a aprovação de matérias de interesse da área tecnológica no Congresso Nacional, 

como o Projeto de Lei que transforma a Engenharia e Agronomia em “Carreira de Estado” no 

setor público e o que cria o Piso Salarial Nacional para a categoria;  

- Reforçar o papel do CREA e a sua percepção como uma instituição importante e estratégica 

de defesa dos interesses da sociedade, dando visibilidade às ações do Conselho em benefício 

da população paraibana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


