
ATIVIDADES DO DECONCIC

30 DE MAIO A 12 DE JULHO

15/07/2019



30 de maio

• Participação da Fiesp na 2º Mesa Executiva de Construção Civil, organizada 

pelo Ministério da Economia com representantes da iniciativa privada para 

discussão de questões que afetam o setor.

• Encontro com o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da 

Construção Pesada – Sinicon, para apresentação de atividades e discussão 

de iniciativas em parceria.



30 de maio

Assinatura de plano de trabalho sobre Acordo de Cooperação Técnica a ser 

firmado visando à mobilidade urbana sustentável, com a Secretaria Nacional 

de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, ABCP, ABNT, 

Anamaco e Fiesp.



06 de junho

Reunião do Consic com a presença de conselheiros e convidados, que discutiu 

propostas prioritárias da cadeia produtiva da construção para desenvolvimento 

urbano, infraestrutura econômica e geração de emprego.



07 de junho

Reunião sobre o protocolo de cooperação técnica com o COSUD (Consórcio de 

Integração Sul e Sudeste), visando estratégias e ações que viabilizem a 

implantação  do BIM nos Estados do Sul e Sudeste.

10 de junho

Encontro do Movimento Responsabilidade de Peso com o superintendente 

do DER/SP, Paulo César Tagliavini. Na ocasião, foram discutidas novas práticas 

e propostas para melhorias, apontando prioridades a serem tratadas.



10 de junho

Participação do Deconcic no evento de lançamento do guia “Doing

Infraestructure in Brazil”, produzido pela Fiesp. O evento teve a presença de 

especialistas e representantes setoriais, e do Secretário de Obras Estratégicas 

e Fomento do PPI, José Carlos Medaglia Filho.



12 de junho

O GT Segurança e Sistemas Prediais tratou sobre o anteprojeto de lei para 

inspeção e manutenção predial, bem como as articulações e ações necessárias 

para seu andamento. No período, as comissões temáticas do GT reuniram-se 

para tratar de assuntos como:

• Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)

• Conformidade e desempenho de instalações

• Guia da Edificação Segura

• Redução de impactos no pós-obra

• Definição de materiais e atividades críticas das instalações

• Tecnologia e inovação



12 de junho

• O Deconcic esteve presente no 2º Encontro de Entidades da Rede de 

Incorporação Imobiliária da Abrainc. O evento contou com estudo sobre 

os impactos da reforma tributária no setor e debates sobre inovação e 

produtividade.

• Reunião sobre a proposta do Deconcic de padronização do Código de 

Obras, em Brasília, com representantes dos ministérios da Economia e do 

Desenvolvimento Regional, da CBIC e da ABNT.



13 de junho

Presença do Deconcic no encontro da Frente Reformar para Mudar, que teve a 

participação do diretor executivo do Instituto Pensar Agro, João Hummel Vieira. 

A reunião debateu questões de relevante impacto no desenvolvimento 

econômico e político do País.



17 de junho

A reunião do Comin discutiu a importância da Agência Nacional de Mineração 

– ANM para o setor, com a presença de seu diretor-geral, Victor Bicca. O 

coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, José Carlos Garcia Ferreira, abordou estudo 

setorial em produção, além da questão das barragens.



18 de junho

O Deconcic marcou presença na cerimônia de premiação Empresas do Ano do 

Setor Mineral, realizado pela revista Brasil Mineral.

24 de junho

Reunião do Movimento Responsabilidade de Peso, com representantes da 

Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, para 

apresentação da iniciativa e discussão de potenciais ações em parceria.



28 de junho

A Fiesp recebeu o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que 

apresentou os projetos da pasta e lançou o Programa de Renovação da Frota de 

Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos, o Retrem.



11 de julho

A reunião do Consic contou com palestra do presidente eleito do Conselho 

Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Mario 

William Esper, sobre estratégias para normalização.
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