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O Crea-RS não tem mais tempo a perder com disputas e vaidades individuais, precisamos 
de mais atitudes e menos promessas. Por isso, aqui você vai encontrar metas e objetivos 
elaborados de profissional para profissional.

Todos queremos ter orgulho de pertencer a um Conselho eficiente, pró-ativo, que inves-
te constantemente na modernização da gestão e busca diariamente melhorar a presta-
ção de serviço a nós profissionais registrados, cumprindo o seu papel de proteção à 
sociedade;

Modernização da TI, pela importância que a plataforma digital do Conselho 
representa ao público interno e externo; 
- implementar mais opções de requerimentos, certidões e procedimentos, via 
Serviços On Line, ao público externo;
- Instituir a ferramenta de auxilio ao atendimento on line, via site do Conselho, 
de Chat utilizando as inspetorias com seus funcionários experientes em aten-
dimento à comunidade profissional;
- Efetivar a ART Nacional em cumprimento aos ordenamentos vigentes;

Desenvolver um diálogo constante com os profissionais, empresas, sociedade, 
instituições de ensino, entidades de classe profissional e outras organiza-
ções governamentais e não governamentais; 
- Conhecer o público-alvo;
-  Resgatar a imagem do Crea-RS;
- Elaborar uma agenda positiva de politica institucional;

Aprimoramento do quadro funcional;
- Capacitar para qualificar;
-  Reconhecer os potenciais e valorizar gradativamente;

Intensificar a imagem organizacional:
- Ser visto como instituição que protege, gera e agrega valor à sociedade;
- Envolver os profissionais com mandato vigente do seu papel no Conselho da 
importância pela representação nos debates de temas da área tecnológica;

Fortalecer as ações de fiscalização;
- Padronizar as ações de fiscalização no RS;
- Ampliar a informatização de procedimentos de fiscalização;
- Implantar o Programa Estadual de Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI) 
conjuntamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público 
Estadual e Polícia Federal;

Promover maior eficiência e moderação financeira à gestão, incrementando a 
receita e melhorando as despesas;
- Expandir receita e conter as despesas prescindíveis;
-  Viabilizar a desburocratização em todos os níveis do Crea-RS;
- Qualificação do quadro funcional através de capacitações contínuas visando 
o aperfeiçoamento da eficiência;
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