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Primeiras palavras...
Prezados colegas de profissão,
Muita gente me pergunta por que quero ser Presidente do
CREA-ES. Não é um desejo movido por vaidade, pelo
contrário, minha motivação vem do desejo de servir.
Percebo um leque de oportunidades profissionais, de um
mercado potencial ainda inexplorado e de inúmeras ações a
serem implantadas em prol de nossa categoria, da sociedade,
dos nossos colaboradores e dos formandos, futuros
engenheiros.
É o que pretendo realizar, contando com cada um de vocês,
num mandato coletivo, transparente, ético e participativo.
Marco Brunetti

Quem é Marco Brunetti
Marco Brunetti, 50 anos, casado, pais de dois filhos, é
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho formado há 26
anos pela UFES e vem atuando em defesa dos interesses
coletivos da categoria há mais de 16 anos.
Sua experiência como Conselheiro Titular do CREA e Diretor
Financeiro da Mútua, o qualifica ao cargo de Presidente do
CREA-ES por entender que uma entidade politicamente
independente precisa ter autonomia financeira para
promover as melhorias almejadas por todos os profissionais
das categorias que irá representar.

Quem é Marco Brunetti
Marco Brunetti encontra-se à disposição
de todos os profissionais DO SISTEMA
CONFEA/CREA/MÚTUA, apresentando
suas propostas, debatendo novas, tirando
dúvidas e buscando a melhor forma de
todos trabalharem juntos em prol DE
UMA ENGENHARIA, AGRONOMIA E
GEOCIÊNCIAS MUITO MELHOR.
Sua motivação para o cargo vem do desejo
de contribuir com os profissionais,
defendendo a Engenharia em todas as
suas áreas, onde a TRANSPARÊNCIA,
ÉTICA, PARTICIPAÇÃO,
RESPONSABILIDADE E ATITUDE serão
marcas da sua gestão.

Quem é Marco Brunetti
“Somos a favor da pluralidade de ideias, da diversidade
do debate e de candidaturas independentes, focada
única e exclusivamente em promover melhorias e
inovação para o exercício da nossa profissão e de maior
qualidade de vida a todos que nos cercam, colegas,
amigos, família e colaboradores. ”

Propostas
As propostas aqui apresentadas foram
resultado de anos de experiência e de um
profundo debate com a contribuição de
diversos profissionais, de todas as
engenharias.
Temos convicção que o mandato é de
todos e por isso, considere este como um
ponto de partida para iniciarmos um
novo momento no CREA-ES, com um
Conselho mais técnico, colaborativo,
ativo e sobretudo livre e independente de
política-partidária.

2021-2023

Nosso mandato se
propõe a atuar em 4
grandes eixos
estratégicos, são eles:

EIXO 1 - PROFISSIONAIS
Eixo 1 - Profissionais
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Eixo 1 - Profissionais
1.1 Criar um modelo de programa de fidelidade – com desconto nas
anuidades (empresas e profissionais) de acordo com a emissão de
ART’s no exercício anterior, junto com outros CREA’s, a ser
apresentado no CONFEA;
1.2 Fomentar convênios com empresas de cartões de crédito para
que os pontos adquiridos no cartão possam ser revertidos em
pagamento da anuidade do conselho;
1.3 Articular ação efetiva do CREA-ES junto a organismos federais,
estaduais e municipais para inserção, valorização e defesa das
profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA;
1.4 Transmitir ao vivo as plenárias para que todos os
profissionais possam assistir às demandas e os
processos julgados pelo plenário;

Eixo 1 - Profissionais
1.5 Fortalecer campanhas de inserção e valorização profissional das
Mulheres do Sistema;
1.6 Criar mecanismos regulatórios visando maior fiscalização das
profissões que não possuam Câmaras específicas (Geologia,
Ambiental, Florestal e Química), visando dar um escopo de
valorização profissional a esses segmentos;
1.7 Contribuir para a universalização dos benefícios da Mútua a todos
os profissionais;
1.8 Estruturar um Portal de Oportunidades de Empregabilidade,
fomentando a criação de Banco de Dados de informações quanto à
disponibilidade de empregos e oportunidades de trabalho para os
profissionais registrados no CREA-ES;

Eixo 1 - Profissionais
1.9 Disponibilizar nas Inspetorias para os profissionais equipamentos
que auxiliem no desenvolvimento de trabalhos, na apresentação e
pesquisas;
1.10 Criar a agenda do presidente do CREA para atendimento direto
com os profissionais, presencial ou remoto, de modo a abrir as portas
do Conselho para os interessados com a finalidade de encontrar
soluções para as dificuldades de forma consensual e também para
receber sugestões de aprimoramento;
1.11 Caso eleito, lutaremos pela instituição da não reeleição, por achar
que o conselho deve ser sempre renovado a cada 3 anos, dando mais
oportunidades a novos profissionais de apresentarem sugestões e
propostas (Compromisso em cartório);

Eixo 1 - Profissionais
1.12 Dar suporte aos profissionais que são servidores públicos no
sentido de melhorar sua condição de trabalho, atuando em agenda
presencial quando necessário, junto a Prefeitos, Secretários e Governo
do Estado.
1.13 Fomentar a criação de novas startups em todo o estado,
divulgando as oportunidades dessa modalidade de negócios em
diversas frentes como agronegócio, rochas ornamentais, indústria
metalúrgica e outras, visando sobretudo a descentralização e
interiorização dessas iniciativas para todos os municípios.
1.14 Disponibilizar na sede do CREA-ES as Normas ABNT atualizadas
para todos os profissionais que precisarem consultar.

Eixo 1 - Profissionais
1.15 Atuar fortemente junto aos governos estadual e municipal para
que os cargos técnicos da gestão pública, sejam ocupados por
engenheiros da área.
1.16. Criar espaços para divulgação de novas técnicas aplicadas na
agricultura junto aos profissionais e estudantes de agronomia. Como o
modelo usado pela ABENC ES - DA SALA DE AULA PARA O
CANTEIRO DE OBRAS, do qual participaram mais de 800
profissionais.

EIXO
Eixo 2 - Sociedade
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Eixo 2 - Sociedade
2.1 Convidar setores da sociedade, turmas de estudantes
do curso de engenharia e outros para participarem das
plenárias;
2.2 Engenharia Pública - implantar o programa de
Engenharia Pública em parceria com instituições de
ensino, órgãos e entidades;
2.3 Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem:
incentivar a implantação de câmaras na resolução de
conflitos nas áreas das profissões abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA’s;

Eixo 2 - Sociedade
2.4 Contratar consultoria/auditoria independente
objetivando nortear administrativamente e
financeiramente os rumos do CREA-ES, expondo as
receitas e despesas, suas sazonalidades, diagnosticando
possíveis inconsistências, construindo um banco de
informações relevantes para a tomada de decisões
gerenciais;
2.5 Tornar transparente as contas do Conselho, de
modo que qualquer pessoa tenha acesso de maneira
clara, a prestação de contas, contendo as fontes de
arrecadação, rubricas de gastos e destinatários dos
pagamentos;

Eixo 2 - Sociedade
2.6 Instituir, conjuntamente com todo Sistema
CONFEA/CREA, Programa Continuado de Propaganda,
Informação e Valorização dos Profissionais/Sistema,
demonstrando a nossa Missão institucional e profissional;
2.7 Atuar junto a Administração Pública e Ministério Público,
de todos os níveis, para o cumprimento das leis relacionadas à
Engenharia e à Agronomia, inclusive quanto à ocupação de
cargos públicos de natureza técnica por profissionais não
regularizados no Conselho;
2.8. Elaboração de um Plano Estratégico de mandato, com
rebatimento na sociedade, incluindo metas, objetivos e
projetos para os próximos três anos, oriundo de um amplo
debate com todos os profissionais.

EIXO 3 - INSTITUIÇÕES E ENTIDADES
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Eixo 3 - Instituições de Ensino e Entidades de Classe
3.1 Crea-Júnior e Empresa Junior: ampliar a interação com
estudantes e Universidades de todo o Estado para estimular a
participação dos mesmos no Crea e apoio e regularização das
Empresa Juniores;
3.2 Apoiar através das entidades, visitas técnicas entre os
alunos e as atividades que os mesmos se formarão;
3.3 Incentivar a realização de Seminários, Palestras, Cursos e
Congressos em todo o Estado do Espírito Santo com a
participação das Instituições de Ensino e das Entidades de
Classe com registro e também as que estão pleiteando o seu
registro, fazendo com que a realização destes eventos ocorram
na Capital e também no interior do Estado;

Eixo 3 - Instituições de Ensino e Entidades de Classe
3.4 Fomentar a parceria entre CREA-ES, MÚTUA-ES e Entidades de
Classes, para aprimorar a qualificação técnica e cultural dos
profissionais através de um Programa de atualização Permanente;
3.5 Estimular e apoiar a criação de Associações de Profissionais em
todo o Estado, destinando recursos humanos para orientação e
acompanhamento do processo, com o intuito de obter o registro junto
ao CONFEA e a consequente participação no Plenário do CREA-ES, dos
seus representantes;
3.6 Criar as apresentações das Entidades de Classe nas instituições de
ensino com palestras orientativas e de experiências profissionais;
3.7 Aprimorar a parceria com as Universidades, Faculdades e Escolas
Técnicas, públicas e privadas,garantindo a participação do CREA-ES,
no processo de formação de profissionais;

Eixo 3 - Instituições de Ensino e Entidades de Classe
3.8 Instituir grade de palestras nos cursos contemplando informações
sobre o Sistema CONFEA/CREA, ética profissional e preenchimento
de ART;
3.9 Promover a Engenharia Pública através de programas de extensão
e pesquisa no âmbito das Academias e Entidades que fazem parte do
CREA/ES;
3.10 Sediar entidades representadas no Crea e nas Inspetorias para
facilitar a formação e manutenção das mesmas. As entidades são as
células que compõem o Conselho e necessitam ter estabilidade
administrativa para bem desempenhar suas funções de
representatividade e motivar o surgimento de conselheiros aptos a
desempenharem esta função vital para o Sistema Confea/Crea.

EIXO
- COLABORADORES
DO CREA-ES
Eixo 4 -4Colaboradores
do CREA-ES
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Eixo 4 - Colaboradores do CREA-ES
4.1 Capacitar nosso corpo de colaboradores e Inspetores para
participação e contribuição nos diversos assuntos de interesse
da sociedade, tais como: Meio Ambiente, Acessibilidade,
Engenharia Pública, Resíduos Sólidos, Saneamento,
Urbanidade, Educação e Startups;
4.2 Criar um grupo de trabalho entre os colaboradores para
sugestões de novos procedimentos, atitudes e ideias para um
CREA/ES mais próximo dos profissionais;
4.3 Fomentar junto com os funcionários e as câmaras
especializadas um novo concurso público para preenchimento
das posições que necessitam de novos colaboradores;

Eixo 4 - Colaboradores do CREA-ES
4.4 Aprimorar sistemas e procedimentos internos para
atendimento rápido e eficaz aos demandantes de serviços,
incluindo-se o atendimento através dos SAC’s e aplicativos
para celular;
4.5 Treinamento e atualização dos fiscais para combate
rigoroso ao exercício irregular da profissão e para ações
esclarecedoras e educativas para profissionais,
empreendedores e contratantes de serviços.

Participe, faça valer seu voto

Leia com atenção e envie
suas dúvidas, contribuições
e novas propostas para:
marcoaureliorbrunetti@gmail.com

Obrigado!
Juntos, vamos realizar as
mudanças que precisamos
para fazer do CREA-ES a
entidade que merecemos.
Conto com seu voto, 41,
grande abraço!

