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Para responder às necessidades de melhor mobilidade urbana e lidar com desafios como segurança e custos 
operacionais, não apenas estão sendo planejadas extensões de infraestrutura, mas também investimentos em 
tecnologia e engenharia para segurança, sustentabilidade, intermodalidade e gerenciamento de acesso. Na 3ª 
edição da Latin Rail Expansion, operadores ferroviários, oficiais do governo, consultores, fabricantes de 
material circulante, investidores e provedores de tecnologia discutirão temas prementes como financiamento, 
segurança, sistemas de acesso, atualizações de engenharia, digitalização e sustentabilidade. 
 
CREA/SP: 
CREA-SP-SP VAI FORTALECER ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS 
Colégio de Entidades de Classe cria 13 comitês para propor inovações 

 
O Crea-SP realizou na tarde desta quarta-feira (04/04), no auditório da Sede Angélica, sua sétima reunião do 
Colégio de Entidades de Classe (CDER-SP). Segundo o Presidente do Crea-SP, “o Colégio de Entidades de 
Classe paulista é uma das experiências mais bem-sucedidas da nossa gestão, porque é nas centenas de 
associações de profissionais de Engenharia e Agronomia espalhadas pelo Estado que nascem as demandas 
técnicas e políticas que convergem para o bem-estar da sociedade”. 
Na ocasião foram abertos os trabalhos dos treze comitês criados para discutir os mais diversos assuntos da 
Engenharia e da Agronomia e, ao mesmo tempo, propor novas ações de fiscalização do exercício profissional e 
de valorização das categorias do Sistema Confea/Crea. Os comitês que começam a trabalhar nessa linha de são 
os seguintes: 
 
– Comitê de Organização e Estruturação; 
– Comitê de Apoio à Fiscalização do Crea-SP; 
– Comitê de Desenvolvimento Paulista; 
– Comitê de Legislação Profissional; 
– Comitê da Frente Parlamentar Estadual; 
– Comitê de Educação, Ética e Exercício Profissional; 
– Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
– Comitê da Lei da Caderneta de Obra; 
– Comitê de Inspeção Predial; 
– Comitê de Convênios e Parcerias Crea-SP/Entidades; 
– Comitê de Combate e Prevenção de Incêndio (Lei nº 13.425/2017); 
– Comitê de Assistência Técnica Gratuita;  
– Comitê de Comunicação e Publicidade. 




