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O Simpósio Nacional de Cidades
Inteligentes aconteceu nos
dias 18 e 19 de março, em São
José dos Campos, município de
referência em qualidade de vida

Relatório apresentado pelo Crea-SP levou em conta 28 indicadores de desenvolvimento urbano

PRODUZIDO POR GLAB.GLOBO.COM

CONTEÚDO PATROCINADO POR

do plano estratégico de
fiscalização, desenvolvido
com base em cinco pilares
estratégicos: comunicação,
infraestrutura, processos,
tecnologia e pessoas.
Também foi apresentado

o FISCALiza, aplicativo de
fiscalização móvel que tem
por objetivo agilizar e sim-
plificar o trabalho em cam-
po. O projeto vem sendo
entregueemfases, desde se-
tembrode2021.Oaplicativo
permite consultar as bases
de dados do Crea-SP e ane-
xar imagens e documentos.
As próximas etapas inclui-
rão a inserção de dados nas
ordens de serviço e o pre-
enchimentode formulários
eletrônicos, eliminando o
uso do papel.

RECORDE EM
FISCALIZAÇÕES
O Sefisc aconteceu em
um contexto de celebra-
ção: em 2021, o Crea-SP
realizou o maior número
de fiscalizações da sua
história. O objetivo, para
2022, é alcançar a marca
de 400 mil ações. “Com
essa eficiência, que garan-
te a presença de profissio-
nais habilitados em fun-
ções técnicas, podemos
acoplar uma nova frente
de trabalho, que é a dis-
cussão e o planejamento
de cidades inteligentes”,
avalia Marchese.
Assim, o Crea-SP con-

tribui com a capacitação
dos profissionais da área
tecnológica, grandes res-
ponsáveis pelo desen-
volvimento econômico e
social do país. Além disso,
executa seu trabalho de
fiscalização do exercício
profissional com excelên-
cia, garantindo a seguran-
ça da sociedade.

A engenharia é a artedo
encontro de proble-

mas com soluções. Num
cenário em que, até 2050,
sete em cada dez dos habi-
tantes doplaneta vão viver
emáreasurbanas, segundo
a Organização das Nações
Unidas, as soluções que a
engenharia proporciona
serão cruciais para garan-
tir a qualidade de vida e a
melhor utilização dos re-
cursos.Emoutraspalavras,
as cidades serão inteligen-
tes, oquevai demandarum
grande esforço das profis-
sões da área tecnológica.
O Conselho Regional de

EngenhariaeAgronomiado
EstadodeSãoPaulo (Crea-
SP) está atento a esse con-
texto.Cientedesuacapaci-
dadedeabrirodebateentre
os profissionais da área, na
buscaporsoluções integra-
das, a instituição realizou,
nos dias 18 e 19 de março,
no Parque Tecnológico
de São José dos Campos,
o Simpósio Nacional de
Cidades Inteligentes.
A escolha do local repre-

sentou o reconhecimento
aomunicípiopaulista,queé
referência emqualidade de
vida e foi reconhecido, pe-
la Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT),
como a primeira cidade in-
teligente do Brasil. Apenas
80 cidades, das mais de 38
mil que existemnoplaneta,
receberamessacertificação.
Omunicípio se utiliza de

semáforos inteligentes,veí-
culos100%elétricosemsua
GuardaMunicipalemapea-
mentodaqualidadedospa-
vimentos em vias públicas.
Alémdisso,atualmenteestá
em construção uma usina
solar fotovoltaica que for-
necerá 30% da energia dos
prédiospúblicos.

sável por fiscalização, con-
trole, orientação e aprimo-
ramentodo exercício e das
atividades profissionais
nas áreas de Engenharia,
Agronomia e Geociências.
O Crea-SP está presente
nos 645 municípios do es-
tado e conta com cerca de
350 mil profissionais e 95
mil empresas registrados.
O simpósio reuniu três

mil profissionais, que par-
ticiparam de uma progra-
mação intensa, que reuniu

nário de Fiscalização
(Sefisc). O colégio esta-
dual encerra uma série de
dez etapas regionais, reali-
zadas de setembro de 2021
a fevereiro de 2022, emque
1.666 inspetores foramca-
pacitados emcidades inte-
ligentes, comoobjetivo de
se debruçarem sobre a rea-
lidade dos seusmunicípios
para elaboraremummape-
amento dos desafios e das
potencialidades locais. O
resultado foi consolidado
em um relatório que apre-
senta diagnósticos e pro-
postas de soluções (leia
mais abaixo).
Por sua vez, o Sefisc,

que reúne os fiscais da
entidade para definir
o planejamento para o
ano de 2022, reuniu cer-
ca de 120 agentes fiscais,
36 chefes e dez gerentes
da Superintendência de
Fiscalização do Crea-SP
(Supfis). Ele incluiu um
workshop sobre processos
digitais eumaapresentação

“A engenharia está pre-
sente em todas as frentes
dos projetos inovadores de
São José dos Campos. Isso
demonstra a importância
da área tecnológica para
transformar as cidades em
espaçosmaisacolhedorese
inclusivos”, explica o enge-
nheiro ViniciusMarchese,
presidentedoCrea-SP.

TRÊS MIL PROFISSIONAIS
Instalada há 87 anos, a au-
tarquia federal é respon-

especialistas capazes de
compartilhar experiên-
cias, casos de sucesso e
avanços conquistados.No
centro dos debates estava
o conceito de cidades inte-
ligentes, que trazo cidadão
para o centro das decisões
e, por meio da tecnologia,
busca solucionar os desa-
fios da vida urbana.
A reunião abrigou dois

grandes eventos do Crea-
SP, o Colégio Estadual de
Inspetores e o XIX Semi-

Inovação na engenharia desenha
futuro das cidades inteligentes

Entidade propõe soluções com foco em cidades inteligentes

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP)
realizaoSimpósioNacionaldeCidades Inteligentes
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Crea-SP compila 160 propostas para transformar a vida das comunidades emquatro
aspectos prioritários: iluminação,mobilidade, segurança e saneamento básico

M uito se fala em cida-
des inteligentes,mas

o que esse conceito signi-
fica, na prática? Quais são
as principais demandas
dosmoradores, e como ca-
da um dos 645 municípios
paulistas pode agir para
entregar as soluções mais
eficientese integradaspara
cada umadelas?
Foi para responder a es-

sas questões que oCrea-SP
promoveuacapacitaçãodos
inspetoresemcidadesinteli-
gentes durante osColégios
RegionaisdeInspetores,que
aconteceramemdezetapas
e reuniram profissionais
de todo o estado. Levando
emconsideração 28 indica-
dores de desenvolvimento
urbano, a entidade capaci-
tou 1.666 inspetores, que

participaramdewokshops
e colaboraram para o de-
senvolvimento de umdiag-
nóstico analítico sobre as
cidades. Posteriormente,
os dados foram compa-
rados com a realidade de
cadamunicípio.
Oresultado foiumrelató-

rio que identificou as dores
de cada região.Mais do que
isso, elencou160propostas,
capazes de transformar a
vida das comunidades em
quatro indicadores, apon-
tados como prioritários:
segurança e iluminação,
conectividade, saneamen-
to e monitoramento am-
biental e mobilidade. As
iniciativas estão reunidas
emumrelatório, disponível
sob demanda—basta soli-
citar emmensagem para o

e-mail: cidadeinteligente@
creasp.org.br.
“O maior desafio, agora,

estará nas mãos dos presi-
dentesdeassociações,dosins-
petores ede todosos profis-
sionais”, informaopresiden-
te doCrea-SP, o engenheiro
ViniciusMarchese.“Elesatu-
arão para apresentar o con-
teúdo aos gestores públicos
paraqueessesprojetossejam
implementadosetragamme-
lhoriasparaascidades.”
Marchese explica que as

propostas podem ser des-
dobradasemaçõesdeimple-
mentaçãodemelhoriaspara
osmunicípios.“Quandodis-
cutimosproblemasdascida-
des,é impossívelnãoincluir
a engenharia. Portanto, de-
vemos prestar esse serviço
àsociedade”.
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“Aengenharia
estáemtodasas
frentesdosprojetos
inovadoresde
SãoJosédosCampos.
Issodemonstra
a importânciada
áreatecnológica
para transformaras
cidadesemespaços
maisacolhedores
e inclusivos”
VINICIUS MARCHESE
Presidente do Crea-SP
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