MEMÓRIA DE REUNIÃO
Título:

Reunião da Câmara Técnica da Construção Civil

Data:

29/03/2019

Coordenadores:

José Adriano

Participantes:

Lista de presença em anexo

Assuntos:

Horário: 16h

1.

Abertura
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Contextualização
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Tendências e desafios na Construção Civil
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Levantamento dos desafios do setor no Acre
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Debate aberto
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Local:

FIEAC

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES
Assunto

Descrição

Responsável

Abertura

O presidente do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, José Adriano, cumprimentou os
José Adriano – Presidente
presentes e agradeceu a presença de todos.

Contextualização

O consultor Osmar fez a contextualização do que são as Câmaras e em que contexto elas estão inseridas. O Osmar Vicentin –
coordenador técnico, Orlando falou sobre a cartilha das Câmaras Técnicas,
Consultor e Orlando
Sabino – Coordenador
Técnico do Fórum

Cenário atual na
Construção Civil

O sr. Sérgio Nakamura fez uma explanação sobre o cenário na construçao civil no estado do Acre e como Sérgio Nakamura
estão os trabalhos desenvolvidos hoje.
membro da CT da
Construçao civil
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Tendências e
desafios na
Construção Civil

Os professores Welinton e Roberto, durante suas apresentações constextualizaram as principais
tendencias e desafios na construcao civil e no Mundo, quais são os novos materiais e que tendências estão
seguindo. Falou também sobre como a tecnologia tem se mostrado o grande motor desse mercado de Welinton e Roberto
inovação. Para vencer os desafios, é necessário investir em soluções criativas. Muitos empresários apostam
que a inovação na construção civil é uma delas.
Os consultores fizeram um brainstorming, para debater sobre as demandas e desafios do setor e captar as
sugestões de cada participante para elaborarmos um plano de ação para cada tema.
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Levantamento dos
desafios dos
setores no Acre:
Economia Criativa
e Turismo
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Convidar os órgãos públicos para o Fórum;
Mão de obra capacitada para setor-terraplanagem;
Novas tecnologias de construção de estradas;
Desenvolver com a academia tecnologia própria;
Mercado de trabalho para os novos profissionais que estão se formando, onde temos um alto índice de
desemprego;
Estado produzir;
Redução de impostos;
Inovação vs Cultura local;
Formação de mão de obra qualificada;
Osmar e Rodrigo
Novas tecnologias de construção civil;
Energias renováveis (fotovoltaica);
80% da população brasileira constroem sem um profissional habilitado arquiteto e engenheiro;
Órgãos: públicos/ controladores;
Sensibilizar/ aceitar inovação/ regional;
Mão de obra especializada;
Logística;
Dificuldades na aquisição de insumos;
Emprego de novos sistemas construtivos;
Orçamento diferenciado;
Formação especializada e Qualificação profissional;
Produção de habitação popular. Temos um déficit grande. Como fazer sem dependência somente do
governo;
Tecnologia;
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•
•
•
•
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•
Assuntos Gerais e
encaminhamentos

Impostos;
Formação de preço;
Produtividade;
Inovação tecnológica;
Novos materiais construção civil;
Expertise em energia fotovoltaico;
Processo de sistemas construtivos => programa de habitação popular – minha casa minha vida;
José Adriano

Convidar um membro da CBIC para constextualizar o cenário da construçao civil no Brasil

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO
Ação
1. Próxima reunião na FIEAC

2.

Pauta para a próxima reunião:
Tabelas de preço

3. Pauta para a próxima reunião:
Priorização dos temas e Formação dos grupos de trabalho
Definição das pautas estratégicas

Responsável

Prazo

Status

Orlando

Data
09/05/19
horário 16h

Em andamento

José Adriano

09/05/19

Em andamento

Osmar

09/05/19

Em andamento

