
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica da Construção Civil 

Data: 08/10/2019 Horário: 15h00 Local: Fieac 

Coordenador: José Adriano Ribeiro da Silva   

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos: 1. Abertura 

 2. Contextualização  

 3. Atualização das atividades da Câmara 

 4. Alinhamento da Capacitação sobre a tabela SICRO 

 5. Calendário de atividades 

 6. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 
O consultor Rodirgo Lino, cumprimentou os presentes, e iniciou a 5ª reunião da Câmara Técnica. Na sequência pediu 
para que todos os presentes fizessem suas apresentações.  

Rodrigo Lino 

Contextualização 
 O presidente do Fórum, José Adriano, cumprimentou os presente e pediu desculpas pela distância entre as reuniões, 
e relatou importância entre reavaliar a proposta inicial dos trabalhos da Câmara Técninca.  

José Adriano 

 

Atualização das 

atividades da 

Câmara 

José Adriano, fez uma sugestão de progamação de pautas para CT:  

• Revisão do Estudo da Tabela Sicro/Sinapi; 

• Revisão dos contratos de prestação de serviço público entre os setores privado e público; 

• Inovações na área da contrução civil; 

• Lei de Licitações que esta em discussão no congresso; 

• Capacitação da Tabela BIM 
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Alinhamento da 
Capacitação sobre a 
tabela SICRO 

José Adriano, informou que está agendado para os dias 25 e 26/10 o curso: Sistema de Custos Referênciais de Obras 
– SICRO, que será ministrado pelo Msc. Engº Luiz Heleno Albuquerque Filho. 

Após o curso, será necessário um momento de discusão para verificar se de fato há nescessidade de criação de uma 
tabela regional, ou se o problema está na dificuldade de utilização dos técnicos; 

 

Reginaldo Pontes, relatou que diante a participação junto ao grupo de trabalho que se desenvolveu no CONFEA, um 
dos temas mais importante, é o nivelamento e o debate do que pode ser SICRO e o que pode ser SINAPI.  

 

Assur Mesquita, apresentou a proposta de mobilização para o curso de capacitação do Sicro:  

• Será gratuito para os membros da Câmara Técnica e profissionais indicados pelos membros; 

• As vagas remanescentes serão pagas, valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

• Na sexta-feira, haverá uma palestra sobre o “Sistema de Custos Referênciais de Obras – SICRO e suas 
implicações na formação de custos de obras Públicas e na infraestrutura de transportes”, ministrada pelo Msc. 
Engº Luiz Heleno Albuquerque Filho, será gratuita. 

José Adriano 

 

Reginaldo Pontes 

 

Assurbanipal 
Mesquita 

Palavra Livre e 
encerramento 

Foi sugerido pelo Assur, uma reunião com membros da CT, no dia 22/10, 15h, para tratar: Desdobramentos do Marco 
Regulatório da Construção Civil; e a formalização do convite para o Deracre fazer parte da CT. 

 

José Adriano, propôs que as reuniões da CT fossem itinerantes de acordo com os assuntos que serão tratados. 

 

Nada mais havendo a ser discutido, o coordenador da CT, José Adriano, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião. 

 

 

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Reunião dos membros da Câmara Técnica, para tratar sobre: Desdobramentos do Marco 
Regulatório da Construção Civil; 

CT 22/10 – 15h Em andamento 
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2.    Palestra sobre o Sistema de Custos Referênciais de Obras – SICRO e suas implicações na 
formação de custos de obras Públicas e na infraestrutura de transportes – no auditório da 
FIEAC  

CT 25/10 – 08h Em andamento 

3. Curso: Sistema de Custos Referênciais de Obras – SICRO, que será ministrado pelo Msc. Engº 
Luiz Heleno Albuquerque Filho. 

CT 25 E 26/10 Em andamento 

4. Formalização do convite para o Deracre fazer parte da CT. CT 25/10 Em andamento 

 


