
Entregas e Resultados

CÂMARA SETORIAL DAS 

INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL



ENTREGAS / RESULTADOS

DELIBERAÇÕES:

Calendário Reuniões CSI CC

O presidente da câmara decidiu que não ocorrerão mais reuniões neste ano. A partir de 2020, as reuniões retornarão a ser
realizadas bimestralmente, sendo que a primeira ocorrerá no dia 18/02/2019.

COMUNICADOS:

Certificação/Normalização de Produtos para a Construção Civil

A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI) informou que as negociações para a
implantação do processo de normalização nas indústrias fabricantes de portas de madeira para edificações terá que ser
realizada individualmente com cada empresa.

Dessa forma, os sindicatos foram notificados desse posicionamento da ABIMCI e cada um, a seu critério, orientará as
empresas associadas quanto a forma independente de negociação.

Outubro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

COMUNICADOS:

• Certificação/Normalização de Produtos para a Construção Civil

Demandado à Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente
(Abimci) informações sobre custos e condições para atendimento às indústrias
interessadas em participar na normalização de portas de madeira para edificações. A
Abimci informou que realiza atendimento individual por empresa, sendo que elas devem
formalizar o interesse em implantar o processo de normalização.

As informações passadas pela Abimci foram passadas para o colegiado da câmara que
decidiu encaminhar para as indústrias interessadas no processo de normalização. Para tal,
foi observado o levantamento de indústrias interessadas realizado junto aos Sindicatos
que atuam na fabricação deste produto, a saber: Sindmadeira, Sindimol e Sindmóveis.

Setembro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

COMUNICADOS:

• Expo Construções 2019 – realizada entre 06 e 08/08/2019

Com recorde de público, cerca 6.200 visitantes em sua quarta edição, a Expo Construções –
Feira da Construção do Espírito Santo 2019 se consolida como uma das mais importantes feiras
do segmento no país. Com mais de 90 marcas fornecedoras de produtos e serviços diversos
para o setor, incluindo cimento, plástico, tintas, gás encanado, móveis e rochas ornamentais, a
feira, a cada ano, eleva seu nível de qualidade. As datas da próxima edição já estão
confirmadas, será entre os dias 04 e 06 de agosto de 2020.

• Certificação/Normalização de Produtos para a Construção Civil

Conforme deliberado em reunião, o Sindimadeiras fez um levantamento das indústrias
interessadas em participar do projeto piloto, tendo identificado 4 indústrias no Estado.
Próximo passo será a definição do cronograma de execução do projeto piloto, bem como, dos
recursos necessários, os quais devem ser definidos pelas partes interessadas.

Agosto - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

COMUNICADOS:

• Expo Construções 2019

O evento, neste ano, acontecerá de forma integrada com a MecShow 2019, com previsão de
cerca de 6 mil participantes, com mais de 90 expositores. A feira está programada para
acontecer nos dias 6, 7 e 8 de agosto, no Pavilhão de Exposições de Carapina.

• PERS – Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Constituído Grupo de Trabalho que fará as análises e impactos na cadeia da construção civil
e, posteriormente, realizará seminário para disseminação das informações às indústrias.

• Certificação/Normalização de Produtos para a Construção Civil

Deliberado na reunião da Câmara que este projeto terá um piloto juntos aos fornecedores
de portas de madeira. Reunião foi realizada, ficando ajustado que tanto o Sindimadeiras
quanto o Sinduscon/ES farão levantamento das indústrias interessadas em participar.

Julho - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

COMUNICADOS:

• Expo Construções 2019 – 06 a 08/08/2019
Foram Comercializados todos os espaços disponibilizados para a edição deste ano. Os números previstos foram inferiores aos
realizados em 2018, mas dentro da previsão inicial.

AÇÕES:

• Normalização de Produtos da Construção Civil
A Câmara está articulando junto ao Sindimadeiras ações que visem a normatização de produtos fabricados pelas indústrias do
setor, em especial portas e esquadrias, em atendimento a crescente demanda das empresas de construção por produtos que
estejam em conformidade com as normas.

• Plano de Ação da CSI Construção Civil em atendimento do previsto no Plano Estadual

de Resíduos Sólidos (PERS)

Em 04/07/2019 ocorreu o encerramento da consulta pública para apresentação de sugestões de melhoria para o Programa 
Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). Agora, o Grupo de Trabalho (GT) do Projeto PERS – Construção Civil iniciará uma ampla análise 
e definirá o Plano de Ação a ser desenvolvido pela Câmara, de forma a disseminar, monitorar e propor ações que venham 
sensibilizar e orientar as indústrias da cadeia da construção civil quanto à importância do assunto.

Junho - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
COMUNICADOS:

• Aprovada alteração nome da Câmara:
A Câmara Setorial das Indústrias de Materiais da Construção teve a sua denominação alterada
para Câmara Setorial das Indústrias da Construção Civil (CSI CC).

• Alteração no calendário de reuniões da CSI CC:
A Câmara passará a ter reuniões mensais, sempre na última terça-feira de cada mês, às 15 horas.

AÇÕES:

• Projeto Expo Construções 2019:
Realizada a 4ª reunião do GT – Expo Construções 2019, em 13/05/2019. Informado que a Findes realizou o envio de ofício às indústrias do 
setor sensibilizando-as quanto à necessidade de apoiarem o evento. O Sebrae/ES informou que o prazo para fechamento da 
disponibilidade de recursos para as MPE industriais participarem da feira espira-se em 30/05/2019.

• Projeto Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/ES) – Construção Civil

O projeto encontra-se na fase da estruturação do Grupo de Trabalho e também aguarda aprovação
do PERS pelo CONSEMA, cuja previsão é final de junho/2019.

• Projeto Workshops para a Construção Civil

O projeto encontra-se na fase de estruturação do Grupo de Trabalho e aguarda definição dos
temas para elaboração do cronograma de realização dos eventos.

Maio - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

• Projeto PRODUZ+ES
O projeto, por ser realizado em parceria com o Conselho Temático da Micro e Pequena 

Empresa (Compem), aguarda a apresentação a ser feita pelo Grupo de Trabalho na assembleia 

do Sindicer, em data a ser confirmada, em Colatina/ES. O Sindicer foi escolhido como o setor 

onde será realizado o projeto piloto.

• Projeto Certificação de Fornecedores da Cadeia da Construção Civil
O projeto encontra-se na fase da estruturação do Grupo de Trabalho e aguarda definição 

quanto aos setores prioritários para elaborar plano de ação. Trata-se de projeto aprovado na 

última reunião da CSI CC, em 28/05/2019.



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

• Projeto Expo Construções 2019:
Realizada a 3ª reunião do GT – Expo Construções 2019, em 13/05/2019. Sendo informado que 

a Findes fará o envio de ofício às indústrias do setor da construção civil, buscando sensibilizá-

las quanto à importância do evento. O Sebrae/ES informou que o nível de adesão das MPEs

industriais ao evento ainda é muito baixo, mas que garante a disponibilidade de recursos até 

30/05/2019.

• 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria

O Sebrae/ES informou que está viabilizando a participação de MPE industriais no 8º Congresso

Brasileiro de Inovação da Indústria, a ser realizado em São Paulo, em 10 e 11/06/2019.

Abril - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS
COMUNCADOS:

1 - Alteração na denominação da Câmara:

Após uma avaliação criteriosa por seus membros, aprovada a sugestão para alteração da denominação da câmara, que seguirá os trâmites
para ser apreciada e aprovada, passando a se denominada como CÂMARA SETORIAL DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CSI CC)

2 - Importância do retorno dos Sindicatos à Câmara:

Com a possibilidade de alteração da denominação da câmara, contemplando todas indústrias da cadeia da construção civil, os sindicatos da 
construção civil do Estado passam a ter uma câmara que representam os seus interesses, são eles:
- Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon/ES)
- Retorno do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig)

AÇÕES:

3 - Desenvolvimento dos Projetos da CSI MC

• Expo Construções 2019:
Constituído o Grupo de Trabalho – Expo Construções 2019, sendo realizadas duas reuniões em 2019. O GT é composto por executivos dos 
sindicatos membros da câmara e outros sindicatos considerados importantes para o evento. A Findes enviou ofício às indústrias do setor 
sensibilizando-as quanto à necessidade de estarem presentes no evento.

• Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/ES) – Construção Civil – a câmara quer contribuir positivamente na construção do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES). Este projeto busca sensibilizar o empresário do setor a participar das discussões, apresentando 
proposições e conhecendo melhor este importante plano que faz parte da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


