
ATIVIDADES DO DECONCIC

14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO

11/11/2019



16 de outubro

Cerimônia de comemoração dos 103 anos do Instituto de Engenharia

• Entrega do título de Eminente Engenheiro do Ano 2019



21 de outubro

Reunião de trabalho com o Secretário Nacional de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral, Alexandre Vidigal de Oliveira

• Apresentação sobre o setor mineral paulista e da importância dos agregados 

na produção mineral do estado

• Atuação da secretaria e discussão das demandas do setor



22 de outubro

Seminário de Agregados Anepac e Metso: “O que podemos esperar do futuro?”

• Novas tecnologias de agregados

• Novo padrão global de gestão de barragens de rejeitos

• Evolução dos processos de britagem e classificação



22 de outubro

Reunião do movimento Reformar para Mudar

• Realizada na Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)

• Discussões sobre os impactos da reforma tributária para o setor imobiliário

• Apresentação de ações em desenvolvimento pelas entidades sobre o assunto

23 de outubro

Reunião do movimento Responsabilidade de Peso com o DER-SP

• Atualização dos trabalhos de fiscalização de excesso de peso do DER-SP

• Discussões para implantação de agente remoto para fiscalização



24 de outubro

Evento comemorativo do Dia da Iluminação da Abilux

• Entrega do Prêmio Abilux Projetos de Iluminação



29 de outubro

• Reunião com a diretora da Agência Nacional de Mineração, Débora Puccini

➢ Explanações sobre o Protocolo Digital da ANM

➢ Apresentação das ações em desenvolvimento pela ANM

• Evento “Noite do Instalador”, realizado pelo Sindinstalação

30 de outubro

Reunião de trabalho sobre substituição tributária

• Deliberação para contratação da FGV para elaboração da cesta de produtos

• Cronograma para realização da pesquisa



31 de outubro

Reunião de trabalho com o CDHU

• Apresentação do 13º ConstruBusiness e discussão sobre o tema da edição

• Discussão sobre casos emblemáticos de retomada de obras paradas e 

exemplos bem-sucedidos

05 de novembro

Reunião do movimento Responsabilidade de Peso com a Artesp

• Apresentação dos trabalhos do movimento Responsabilidade de Peso

• Tratativas para implantação de agente remoto na fiscalização rodoviária



06 de novembro

4º Encontro de Entidades da Rede de Incorporação Imobiliária

• Plataforma de Produtividade – Iniciativas que transformam

• A importância da comunicação integrada entre as entidades

• Novo marco legal do saneamento

• Estudo Abrainc “Comportamento do Consumidor de Imóveis em 2040”



Reunião do Consic

• Impactos da reforma tributária na cadeia produtiva da construção

• Participação dos advogados Rodrigo Antonio Dias (VBD Law), Ricardo Lacaz

Martins (Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich Advogados), Alberto Medeiros 

(Stocche Forbes Advogados)

07 de novembro
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