
Principais atividades 2015

Relatório de Atividades 
13 de março a 07 de abril de 2017



REUNIÕES

13 de março – Reunião Plenária DECONCIC

A reunião plenária contou com a participação do secretário de Articulação para
Investimentos e Parcerias do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI),
Marcelo Allain. O secretário apresentou as principais diretrizes do PPI e os
projetos de concessão, que devem ser licitados até 2018. Na ocasião,
representantes da Cadeia Produtiva da Construção pediram celeridade no
andamento dos projetos para que surjam efeitos positivos no setor e na
economia.



REUNIÕES

04 de abril – Reunião com o Grupo de Apoio Permanente do FGTS

Foi apresentado aos membros do GAP do FGTS a necessidade de
contratação por projeto executivo para obras financiadas com recursos do
FGTS, proposta defendida pelo Deconcic. O Diretor Titular Adjunto do
departamento participou da reunião acompanhado de especialista.

04 de abril – Reunião com a GEHPA da Caixa Econômica Federal

A reunião com a Gerência Nacional de Padronização e Normas Técnicas para
a Construção Civil (GEHPA) da Caixa Econômica Federal, teve como objetivo
tratar de certificação de empresas que utilizam BIM (Building Information
Modeling) em seus projetos. O Diretor Titular Adjunto do departamento
participou da reunião acompanhado de especialista.



REPRESENTAÇÕES

14 de março – Encontro Abramat

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, iniciou os
encontros com seus associados, apresentando avaliação da conjuntura
econômica do setor, para 2017. O departamento foi representado.

14 de março – Reunião do Secovi-SP com lideranças de entidades e
associações de classe do País

Com o intuito de manter diálogo para construção de pauta em comum, o
Secovi-SP, reuniu-se com importantes lideranças de entidades e associações
de classe do País, com o objetivo de ajudar o desenvolvimento nacional. O
Presidente Paulo Skaf foi representado pelo Diretor Titular Adjunto.



REPRESENTAÇÕES

22 de março – Seminário – Procedimentos Avançados para Licenciamento
da Construção

Durante o Seminário “Procedimentos Avançados para Licenciamento da
Construção”, promovido pelo SEESP (Sindicato dos Engenheiros no Estado de
São Paulo) em conjunto com a Prefeitura de Bauru, e entidades do Setor:
ASSENAG (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Bauru), SINDUSCON-
SP, SECOVI, IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), foram apresentadas as
propostas do Deconcic, denominadas “Sistema Integrado de Licenciamento de
Obras – SILO” e “Padronização dos códigos de obras municipais”.

30 de março – Energia Solar Fotovoltaica e suas aplicações nas
edificações

Promovido pelo Comitê de Tecnologia e Qualidade e pelo Comitê de Meio
Ambiente do Sinduscon-SP, o workshop teve como objetivo apresentar
orientações, boa práticas e soluções para implantação dessa tecnologia nas
edificações. O departamento foi representado.



REPRESENTAÇÕES

04 de abril – Abertura da 23ª edição da FEICON

A feira reuniu, em 85.000m² de exposição, todos os setores da cadeia produtiva
e apresentou uma extensa e variada programação temática. O Presidente
Paulo Skaf, foi representado pelo Diretor Titular Adjunto.

06 de abril – Solenidade de Posse do SINICESP

O evento celebrou a posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de São Paulo – SINICESP para o triênio 2017-
2020. O departamento foi representado por seu Diretor Titular Adjunto.



GRUPO DE TRABALHO

15, 28 de março e 05 de abril – Grupo de Trabalho Fotovoltaica

O Diretor Titular Adjunto do departamento e o Assessor Especial do Gabinete
do Ministro das Cidades, reuniram-se para dar continuidade as atividades do
grupo de trabalho que trata dos temas: energia solar fotovoltaica,
aproveitamento energético e geração de energia elétrica por meio de resíduos
sólidos urbanos, no âmbito do protocolo de intenções formado entre aquele
Ministério, Fiesp e Ministério do Trabalho.
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