
ATIVIDADES DO DECONCIC

11 DE MARÇO A 10 DE MAIO

13/05/2019



19 e 26 de março

Reuniões de trabalho com o superintendente do DER-SP, Paulo Tagliavini, 

sobre medidas de controle de peso nas rodovias paulistas, perspectivas de 

investimentos e apresentação de agenda do Deconcic e da Frente Parlamentar.



25 de março

Reunião com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre 

Baldy, a respeito das demandas do setor e da Frente Parlamentar junto à pasta.



27 de março

Reunião entre Deinfra, Câmara de Arbitragem Ciesp/Fiesp e FTI Consulting, a 

respeito da utilização de procedimentos alternativos de resolução de conflito no 

setor da construção no Brasil.

02 de abril

Presença do departamento no Fórum Abrainc – 100 dias de governo: Impactos 

para a habitação, que reuniu lideranças do setor público e privado para discutir 

a retomada dos investimentos e políticas para o setor.



03 de abril

• Presença do Deconcic no II Encontro Nacional sobre Licenciamentos na 

Construção, realizado em Brasília pela CBIC, Senai e Frente Nacional dos 

Prefeitos – FNP.

• Lançamento do Mapeamento Tecnológico do Cimento: Roadmap Brasil 

2019 – Diretrizes e ações para a redução de emissões na indústria do 

cimento até 2050.



04 de abril

Reunião da Frente Reformar para Mudar no Instituto de Engenharia, com a 

participação do secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, Rogério Marinho.



04 de abril

Reunião da Fiesp com o presidente do Confea, Joel Kruger, com a participação 

do presidente Paulo Skaf, do Deconcic e de representantes de entidades da 

cadeia produtiva, para discussão de temas voltados ao setor.



04 de abril

Reunião do GT Segurança e Sistemas Prediais, que discutiu pleito sobre a 

modalidade de pregão eletrônico para contratação de serviços de engenharia, 

e proposta de PL sobre inspeções prediais.



08 de abril

Reunião com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano 

Machado Neto, em agenda promovida pela Frente Parlamentar com o 

Deconcic, para discussão de medidas de controle de peso em rodovias, projetos 

e obras em estradas vicinais e demais agendas com a pasta.



09 de abril

O Deconcic esteve presente na cerimônia de abertura da 25ª edição da 

Feicon Batimat.



10 de abril

Reunião conjunta do Consic e Coinfra, com o ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, que fez um balanço das realizações da pasta nos 

primeiros 100 dias de governo e apresentou os projetos em desenvolvimento.



15 de abril

Reunião plenária do Comin, com a presença do gerente regional da ANM em 

São Paulo, Marcus Vinicius de Oliveira, e do coordenador de Petróleo, Gás e 

Mineração da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente de São 

Paulo (SIMA), José Carlos Garcia Ferreira.



17 de abril

Reunião de trabalho com a equipe do Ministério da Economia em Brasília, sobre 

o projeto do Deconcic de criação de um código de obras de referência para 

municípios.

25 de abril

O departamento acompanhou o evento do BNDES – O novo ciclo de 

investimentos em infraestrutura e a transparência na construção civil, que 

contou com representantes do banco, do governo e da cadeia produtiva.



25 de abril

Reunião da ABNT/CEE-134 - Comissão de Estudo Especial de Modelagem de 

Informação da Construção.

29 de abril

Reunião conjunta dos conselhos/IRS com o presidente do Ibama, Eduardo Bim. 

O encontro reuniu Cosema, Coscex, Consic, Coinfra, Cosag e Conjur.



07 de maio

O Deconcic esteve presente no lançamento do Índice de Antecedência da 

Atividade Imobiliária, promovido pela Abrainc e FIPE.



09 de maio

Realização da reunião da Frente Reformar para Mudar na Fiesp, com a 

presença do presidente Paulo Skaf e lideranças setoriais.
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