
ATIVIDADES DO DECONCIC

12 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO

09/09/2019



13 de agosto

O presidente Paulo Skaf recebeu o presidente do Sindicato Nacional da 

Indústria da Construção – Sinicon, Claudio Medeiros. Com participação do 

Deconcic, o encontro tratou das atividades desenvolvidas pelas entidades e 

potenciais sinergias.

14 de agosto

A atuação da ANTT e o novo ciclo de concessões rodoviárias e ferroviárias 

foram pauta da reunião do Coinfra, que contou com a participação do 

departamento.



14 de agosto

O Deconcic esteve presente na 12ª edição do Concrete Show South America, 

realizado pela ABCP, Abesc e Liebherr, que contou com mais de 350 marcas 

expositoras, além de seminários e palestras.



14 de agosto

Presença na 8ª edição do Construmetal, realizado pela ABCEM, que teve 

palestras, painéis e cursos voltados a construção em aço, tendências em 

edificações e inovações no setor.



19 de agosto

Reunião de trabalho do ConstruBusiness, para o levantamento de propostas 

para a retomada de obras paradas e de interlocutores para discutir o tema.

20 de agosto

Reunião do Movimento Responsabilidade de Peso com a ABCR, para 

apresentar a campanha e solicitar a adesão da entidade ao movimento.



20 de agosto

Presença do Deconcic na 28ª edição do Prêmio Anamaco, que homenageou 

empresas atuantes em mais de 60 segmentos da indústria da construção.



26 de agosto

• O Deconcic participou da Convenção Secovi 2019, que reuniu atores do 

setor público e privado para debater tendências e soluções para uma 

agenda de desenvolvimento do setor.

• O departamento esteve reunido com o presidente do Ibram, para 

apresentação e alinhamento dos projetos desenvolvidos pelas entidades.



27 de agosto

O Deconcic participou da solenidade de posse do Sindinstalação, realizada na 

sede da Fiesp, com a presença de empresários e lideranças setoriais.



28 de agosto

O Deconcic esteve presente no 25º Prêmio Master Imobiliário, que homenageou 

profissionais e obras de destaque dos últimos tempos em todo o país.



02 de setembro

Reunião de trabalho do Movimento Responsabilidade de Peso na Secretaria de 

Logística e Transportes do Estado de São Paulo, com participação do secretário João 

Octaviano Machado Neto, representantes do Deconcic e do coordenador da Frente 

Parlamentar de Apoio à Indústria da Construção e Mineração, deputado Itamar Borges.



• Participação do departamento na reunião da Frente Reformar para 

Mudar, que debateu as diversas propostas para a Reforma Tributária.

• Reunião com o presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB-SP, 

Marcos Augusto Perez, para levantar propostas na área jurídica e legal 

para a retomada de obras paradas.

• O departamento esteve presente na cerimônia de posse da nova diretoria 

do Siamfesp, realizada na sede da Fiesp.

03 de setembro



• Reunião com o presidente da ABCR, César Borges, para discutir propostas na 

área de infraestrutura e transportes para a retomada de obras paradas.

• Reunião com o superintendente do DER-SP, Paulo Cesar Tagliavini, sobre o 

Movimento Responsabilidade de Peso, com a participação de representantes 

do setor.

04 de setembro



A reunião do Consic tratou sobre a Indústria 4.0 e o desenvolvimento do BIM, 

com exposições do Senai-SP e da Abramat sobre os temas. O encontro também 

teve a participação da ABNT, da POLI-USP e representantes de entidades do setor 

nos debates.

05 de setembro
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