
ATIVIDADES DO DECONCIC

10 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO

08/10/2018



10 de setembro

Reunião de alinhamento a respeito da elaboração de protocolo de intenções 

para disseminação do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. A 

minuta do protocolo está sendo avaliada pelo Ministério das Cidades.



11 de setembro

Reunião do Consic com exposição do vice-presidente interno de Habitação 
da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira, sobre ações do 
banco para a retomada do investimento em obras no país. O diretor do 
Deconcic, Sergio Cançado de Andrade, relatou agenda do departamento com 
o Governo Federal nesse sentido.



12 de setembro

Presença do Deconcic na cerimônia de abertura da 11ª edição da FEITINTAS –

Feira da Indústria de Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos. Durante a feira, 

também foi realizada a 1ª edição do Fórum Internacional de Tintas e Vernizes.



12 de setembro

No encontro do GT Sistemas Prediais foram apresentados indicadores 

atualizados dessa cadeia produtiva, que estarão presentes na 13ª edição do 

ConstruBusiness. Também foi discutida a realização de workshop no início de 

2019, e reunião com o Senai-SP e o Deconcic sobre certificações para o setor.

13 de setembro

Participação do Deconcic e Comin no Seminário “Agregados: desafios, novas 

tecnologias e produtos”, realizado pela empresa Metso em parceria com a 

Anepac. O diretor titular do Deconcic, Carlos Auricchio, participou do painel 

“Visão empresarial sobre o futuro da indústria de agregados”.



13 de setembro

Presença do Deconcic na cerimônia de X Congresso Nacional dos Engenheiros, 

promovido pela FNE – Federação Nacional dos Engenheiros. 



17 de setembro

Ciclo de debates sobre as eleições de 2018, 

promovido pela Frente Reformar para Mudar, 

na sede do Secovi-SP, com o candidato a vice-

presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general 

Hamilton Mourão.

18 de setembro

Participação do Deconcic na 27ª edição do 

Prêmio Anamaco, que homenageou 

empresas fabricantes e comerciantes de 

materiais de construção.



19 de setembro

• Reunião da Fiesp e Ciesp com os presidentes da Fiemg e Ciemg e participação 

das áreas da Casa, com o objetivo de trocar experiências e buscar as melhores 

práticas nas diversas áreas de atuação das Federações. O papel das diretorias 

regionais, a Indústria 4.0 e as startups foram alguns dos assuntos abordados no 

encontro.

• Reunião com a Caixa Econômica Federal, para discutir propostas de melhorias 

nos produtos e serviços do banco para empresas do setor. Serão realizadas 

reuniões periódicas com a superintendência da CAIXA para tratar pautas de 

interesse da cadeia produtiva.

• Reunião sobre seguro de qualidade estrutural, com representantes da empresa 

Wiz Soluções, que apresentou a modalidade e discutiu sua aplicabilidade em 

programas habitacionais e de infraestrutura.



20 de setembro

Participação do Deconcic no 12º Fórum ABRAFATI da Indústria de Tintas, 

realizado em São Paulo. O evento abordou perspectivas da economia, dos 

segmentos usuários de tintas e da cadeia produtiva de tintas.

26 de setembro

A reunião do GT Segurança em Edificações avaliou proposta de texto de 

PL municipal sobre inspeções periódicas em edificações, e também 

discutiu a inserção do tema no âmbito do Plano Diretor de Tecnologias 

para Cidades Inteligentes. 



27 de setembro

Reunião Plenária do Comin, com a participação do presidente da Câmara 

Setorial de Mineração da FIEG, Wilson Borges, apresentando perspectivas e 

desafios do setor em Goiás; e do coordenador de planejamento ambiental da 

SMA-SP, Gil Scatena, que abordou o Zoneamento Ecológico Econômico do 

Estado de São Paulo.

28 de setembro

Participação do Deconcic em reunião de briefing da campanha Em Movimento, 

realizada pelo Secovi-SP em parceria com a Rede Globo. O Deconcic forneceu 

dados da cadeia produtiva da construção sobre emprego, faturamento, PIB, 

entre outros.



01 de outubro

Participação do Deconcic no evento Rede BIM Senai-SP – Roadshow 2018, 

realizado no edifício-sede da Fiesp, para apresentar a iniciativa. A Rede BIM 

disponibiliza uma série de serviços de assessoria tecnológica para as empresas 

da cadeia produtiva da construção, oferecendo soluções customizadas.



02 de outubro

Encontro da Frente Reformar para Mudar com o secretário municipal da 

Fazenda, Caio Megale, que apresentou proposta de reforma municipal da 

Previdência.
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