
VICENTE DE PAULA PRIMO NETO

Engenheiro Agrônomo

CURRÍCULO                  PROGRAMA

Crea/SE: 4 mandatos como conselheiro
t i t u l a r, t e n d o s i d o t r e s v e z e s
Coordenador da Câmara deAgronomia.

Engenheiro Agrônomo - Escola de
Agronomia da Universidade Federal do
Ceará, em 1976. Em Fevereiro de 1977,
chegou a Sergipe para assumir o
primeiro emprego na profissão que
abraçou, pela Companhia Agrícola de
Sergipe – COMASE. Hoje atua nos
quadros da Companhia de Recursos
Hídricos de Sergipe – COHIDRO, que
absorveu todos os empregados da
extinta COMASE. São, 43 anos de
atividades no mesmo emprego, o que
demostra o amor pelaAgronomia.

Atividades profissionais desenvolvidas:

Em março de 1987, atendendo convite
do colega Eng. Agrônomo Clélio da
Silva Araújo, filiou-se à MÚTUA, tendo,
portanto, , sendo
considerado um dos mais antigos
sócios da entidade. Em janeiro deste
ano, teve a honra e satisfação de ser
convidado pelo Engenheiro Civil Ronald
Donald, atual Diretor Geral da Mútua em
Sergipe para concorrer às eleições, no
cargo de Diretor Administrativo. Após
a n a l i s a r o h o n r o s o c o n v i t e e
considerando que ainda pode prestar
com o seu trabalho serviços à entidade,
aceitou e está colocando o nome para
participar do pleito.

33 anos de associado

Entidade de classe - ): 1º E 2º
Tesoureiro/1º E 2º Secretário/Vice
Presidente e Presidente

AEASE

Cargos em : Diretor
Técnico da Companhia Agrícola de
Sergipe (Comase); Diretor-Presidente
das Centrais de Abastecimento de
Sergipe (Ceasa); Diretor de Ação
Fundiária da Cohidro; dentre outros.

órgãos públicos

7. Participar ativamente das ações do Confea-Crea-
Mútua, na garantia dos direitos dos profissionais
vinculados ao Sistema.

4. Fomentar ações que visem o desenvolvimento dos
movimentos da Engenharia, Agronomia, Tecnologia e
Geociências.

12. Lutar incessantemente pela implantação definitiva do
Plano de Saúde e Odontológico, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional e do Radar Mútua.

15. Criar, junto ao futuro Presidente do Crea SE, plano de
associatividade ao Tecnoprev para os servidores.

11. Implantar a Comenda ASSOCIADO EXEMPLAR DA
MÚTUASE, para os profissionais que completem 20, 25 e
30 anos de filiação.

5. Integrar as diretrizes do Coletivo de Mulheres e o Crea
Mulher, a ações estruturantes da Mútua SE.

9. Promover ações de valorização dos servidores da
Mútua, com cursos de qualificação e reciclagem.

1. Ampliar o apoio financeiro e logístico ao Senge,
Abemec, Abece, Crea-SE, CESE, Crea JR SE, Ass. de
Eng. Sanitária e Ambiental, Empresas Juniores e
contribuir com as ações das demais entidades
profissionais – ASEEST, ABENC, Agese, ABEE,
Tecnólogos e demais movimentos profissionais.
2. Apoiar os movimentos estudantis, via Crea JR SE,
mostrando-lhes a importância em serem futuros
integrantes da Mútua.
3. Continuar o apoio financeiro à AEASE, a publicação da
Revista em outros eventos de interesse daAgronomia.

6. Viabilizar ações que visem auxiliar os profissionais em
dificuldade financeira, a saldar seus débitos com a Mútua.

8. Continuar fazendo da Mútua SE uma das mais atuantes
do Brasil e com menor inadimplência.

10. Colaborar com a Mútua Nacional nas ações de
prevenção e controle de riscos nas unidades regionais.

13. Estar presente em todos os movimentos profissionais,
levando a importância em ser Mutualista.
14.Aumentar o número de convênios para os associados,
atualmente feitos indevidamente pelo Crea SE.

16. Apoiar, junto ao Crea-se, a criação da Câmara de
Mediação e Arbitragem na Engenharia, Agronomia,
Geociências e Tecnologia.
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