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Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp recebe 
Vice-presidente de Habitação da CEF 
  
O Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) da Fiesp, recebeu no dia 
10 de outubro, Jair Luis Mahl, vice-presidente de habitação da Caixa Econômica 
Federal (CEF), que vê um cenário positivo para a retomada de investimento, com 
juros baixos e inflação controlada. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 
Obras paradas e atrasadas é tema de reunião na Fiesp 

https://www.fiesp.com.br/noticias/conselho-superior-da-construcao-da-fiesp-recebe-vice-presidente-de-habitacao-da-cef/#new_tab


Durante reunião plenária do Deconcic da Fiesp, realizada no dia 14 de outubro, 
foi apresentado um diagnóstico sobre as obras públicas paralisadas e atrasadas 
no país e debatida ações que podem auxiliar na sua retomada, tema que receberá 
destaque na 13º edição do ConstruBusiness – Congresso Brasileiro da 
Construção, que será realizado no dia 02 de dezembro próximo. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 
Representantes do Comin discutem o cenário da mineração 
brasileira 
Em reunião do Comin, que recebeu entre outros convidados, o gerente regional 
da Agência Nacional de Mineração – ANM, Marcos Vinicius de Oliveira, foi 
debatida a relevância e o cenário da Mineração Brasileira. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 
Movimento Responsabilidade de Peso 
As rodovias são o principal modal logístico para o escoamento de tudo que o 
estado de São Paulo produz. Para continuar cumprindo esse papel de forma 
eficiente e segura, elas precisam estar em condições adequadas. E isso envolve, 
também, combater a sobrecarga. Para mudar este cenário, o Sindipedras e o 
Sindareia lançaram o Movimento Responsabilidade de Peso. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/obras-paradas-e-atrasadas-e-tema-de-reuniao-na-fiesp/
https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/representantes-do-comin-discutem-o-cenario-da-mineracao-brasileira/
https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/movimento-responsabilidade-de-peso-2/


Prorrogação do prazo de cadastramento dos pequenos e 
grandes geradores de resíduos sólidos na Amlurb 
 
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana – AMLURB, anunciou que o prazo para as empresas se cadastrarem 
no sistema CTRe foi prorrogado para até 31 de outubro de 2019. Devem ser 
cadastradas todas as empresas com CNPJ instaladas no município de São 
Paulo, independentemente da área de atuação ou porte. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Comércio de materiais de construção retrai 1,6% em agosto 
 
O volume de vendas do comércio varejista de materiais de construção, de acordo 
com a pesquisa mensal de comércio do IBGE, apresentou retração de 1,6% em 
agosto frente ao mesmo mês de 2018 e de 0,8% frente a julho de 2019. No 
acumulado no ano, a variação do volume de vendas desses produtos foi de 3,6% 
até agosto. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Produção de insumos da construção declina em agosto 
 
A produção industrial dos insumos típicos da construção civil declinou 0,4% em 
agosto em relação ao mesmo mês de 2018, como resultado, o crescimento 
acumulado no ano (janeiro a agosto) da produção desses insumos desacelerou, 
alcançando 1,8% nesse período. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/prorrogacao-do-prazo-cadastramento-dos-pequenos-e-grandes-geradores-de-residuos-solidos-na-amlurb/
https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/comercio-de-materiais-de-construcao-retrai-16-em-agosto/
https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/12447/


AGENDA LEGISLATIVA DE INTERESSE DO SETOR 
 
Segue relação de Projetos de Lei, em tramitação, de interesse do setor. Em 
caso de contribuições, para subsidiar o Deconcic, encaminhar para o e-
mail deconcic@fiesp.com.br 
 
Acesse aqui a agenda legislativa 2019 

______________________________________________________ 
 
AGENDA 

 

 

Save the date: 02 de dezembro de 2019 
  
13º construbusiness – Congresso Brasileiro da 
Construção 
  
Obras paradas desperdício de recursos e futuro 

 

mailto:deconcic@fiesp.com.br
https://sitefiespstorage.blob.core.windows.net/observatoriodaconstrucao/2019/10/file-20191018134539-agenda-legislativa-deconcic-comin.pdf

