
ATIVIDADES DO DECONCIC

16 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO DE 2018

10/09/2018



30 de julho

Reunião conjunta do Consic e Deconcic, com a presença do presidente da 
Fiesp em exercício, José Ricardo Roriz Coelho, e do vice-presidente de 
Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira. A reunião 
debateu ações para a retomada da cadeia produtiva.



30 de julho

Reunião com empresários e representantes da indústria com o presidente 
Michel Temer, na sede da Fiesp, para estudar soluções para a economia no 
curto prazo. Carlos Auricchio apresentou dados da construção e seus principais 
entraves; o presidente Temer se comprometeu a estudar as propostas do setor.



01 de agosto

Reunião com representantes do Banco do Brasil, para discussão de propostas 
para melhoria dos produtos e serviços do banco para a cadeia produtiva da 
construção.

02 de agosto

Ciclo de debates sobre as eleições de 2018, 

promovido pela Frente Reformar para 

Mudar, na sede do Secovi-SP, com o 

candidato ao Governo do Estado de São 

Paulo, João Doria Jr. (PSDB-SP).



08 de agosto

Reunião do GT Sistemas Prediais, que tratou sobre diretrizes do programa BIP 

(Building Installation Performance) e propostas para futuro workshop sobre 

projetos em sistemas prediais.



08 de agosto

Representantes da indústria da construção são recebidos pelo presidente 
Michel Temer e ministros em Brasília. A reunião de trabalho tratou das 
demandas de curto prazo e de medidas estruturantes para retomar o 
investimento em obras no país.



20 de agosto

Reunião com a Associação Paulista de Municípios – APM, para tratar sobre 
futuro protocolo de intenções para disseminar informações sobre o Programa 
Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. Também foi discutida proposta de PL 
municipal para inspeção periódica em edificações com mais de 15 anos.

27 de agosto

Reunião na SEFAZ-SP sobre a pesquisa de substituição tributária para 
materiais de construção e congêneres. No encontro, foi validada a cesta 
de produtos a ser pesquisada.



27 de agosto

Participação do Comin no seminário "Os Desafios para o Desenvolvimento da 
Mineração no Brasil em Bases Sustentáveis”, realizado pelo Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia – CONFEA em Maceió-AL. A geóloga Gláucia 
Cuchierato, assessora técnica do Comin, proferiu a palestra "Planejamento 
Urbano, Atividade Mineral e Sustentabilidade“.



27 de agosto

ConstruBusiness Dinâmico: 
Monitoramento de Empreendimentos

O site busca apresentar informações completas 
e atualizadas sobre empreendimentos do 
Estado de São Paulo e do Brasil.

O site conta hoje com 06 análises setoriais e 06 
estudos de caso, e novos materiais serão 
publicados mensalmente.

www.construbusinessdinamico.fiesp.com.br

http://www.construbusinessdinamico.fiesp.com.br/


29 de agosto

Fiesp recebe o presidente do CREA-SP, Vinicius Marinelli, para discussão de 
pauta conjunta da indústria e do sistema profissional. Representantes do 
Deconcic participaram do encontro, que buscou alinhar ações das entidades e 
identificar possibilidades para futuras parcerias.



30 de agosto

Reunião do GT Segurança em Edificações, que contou com apresentação 
sobre smart cities, pelo Instituto SmartCity Business America.
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