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Deconcic e FPIC apresentam pauta prioritária do setor à Secretaria 
de Habitação de São Paulo 
 

A Frente Parlamentar da Indústria da Construção, em parceria com Departamento 

da Indústria da Construção e Mineração (Deconcic / Fiesp) e representantes de 

entidades empresariais do setor, reuniram-se no dia 11 de fevereiro com o 

secretário estadual de Habitação de São Paulo, Flávio Amary. Foram pauta de 

discussão, a viabilidade das PPP’s da Habitação, regularização fundiária, 

revitalização dos grandes centros e o lançamento do Programa Nossa Casa, com 

objetivo de entregar 60 mil moradias nos próximos 4 anos. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5322121,ce65842b,62fb,1


 

 

Deconcic e FPIC promovem agenda com a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo 
 

Em continuidade à agenda de trabalho com as Secretarias Estaduais, a Frente 

Parlamentar da Indústria da Construção – FPIC, o Departamento da Indústria da 

Construção e Mineração (Deconcic / Fiesp) e representantes de entidades do 

setor, reuniram-se no dia 18 de fevereiro com o secretário estadual de 

Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido. Entre os assuntos 

abordados, destacam-se as questões relacionadas a previsibilidade de 

investimentos, Programa Limite Legal de Peso, modernização do sistema 

ambiental e infraestrutura. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Grupo de Trabalho sobre Segurança e Sistemas Prediais do 
Deconcic cria Comissões para tratar assuntos técnicos 
 

O Departamento da Indústria da Construção e Mineração (Deconcic / Fiesp), 

realizou no dia 20 de fevereiro, sob coordenação do diretor Carlos Trombini, a 

segunda reunião do Grupo de Trabalho de Segurança e Sistemas Prediais, após 

unificação do GT Segurança em Edificações e GT Sistemas Prediais. Na 

oportunidade, foi apontada a necessidade da criação de comissões temáticas para 

discutir detalhadamente, em um grupo menor, assuntos específicos, sendo 

consolidados em 5 temas.  

Leia mais no Observatório da Construção 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5322121,ce65842b,62fb,2
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Deconcic apresenta propostas com foco na desburocratização do 
setor à Subsecretaria da Indústria do Ministério da Economia  
 

No último dia 27 de fevereiro, o Departamento da Indústria da Construção e 

Mineração (Deconcic / Fiesp), representado pelo diretor titular adjunto Mario 

William Esper e pelo gerente Filemon Lima, apresentaram à Subsecretaria da 

Indústria, do Ministério da Economia, dois projetos do departamento: SILO – 

Sistema Integrado de Licenciamento de Obras e Código de Obras Referência. 

Participaram do encontro, representantes da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

 

 

Sondagem da Construção do Estado de São Paulo - Confiança dos 
construtores segue em alta 
 

O Nível de atividade do setor de construção paulista voltou a registrar alta ao 

passar de 38,1 para 41,1 pontos em janeiro. O resultado, inferior ao registrado no 

mesmo período de 2018 (52,2 pontos), consolida a 12ª leitura consecutiva do 

indicador abaixo da linha dos 50,0 pontos e, portanto, sinaliza contração do nível 

de atividade. Em relação às variáveis de expectativas da sondagem, destaca-se 

Nível de atividade para os próximos seis meses, que subiu 2,5 pontos e registrou 

59,4 pontos, o maior nível desde março de 2013 (60,2).  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5322121,ce65842b,62fb,4


Comércio de materiais de construção mantém expansão pelo 2º ano 
consecutivo 
 

De acordo com a mais recente Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, em 2018, o 

volume de vendas do comércio varejista de materiais de construção teve expansão 

de 3,5%, marcando o segundo ano consecutivo de crescimento, após a alta de 

9,2% registrada em 2017. Considerando apenas as informações de dezembro, as 

vendas de materiais de construção declinaram 0,6% frente ao mesmo mês de 

2017, interrompendo dois meses seguidos de variação positiva nessa base de 

comparação. Frente a novembro, com base nos dados ajustados sazonalmente, a 

queda foi de 0,4% em dezembro. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Financiamento imobiliário com recurso da poupança cresce 25,4% 
em 2018 
 

O valor das operações contratadas com recursos do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE), incluindo tanto os financiamentos para a 

construção como para a aquisição de imóveis, fechou o ano de 2018 em R$ 57,387 

bilhões em valores correntes, superando o montante registrado em 2017 em 

25,4%, já considerando a inflação do período. Este é o primeiro resultado anual 

positivo desde 2013, interrompendo, assim, uma sequência de quatro anos 

consecutivos de retração, considerando a série de valores ajustados pela inflação. 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Agenda: 
 

 

7º Workshop de Instalações - Hidrossanitária e Águas 

Pluviais  

 

O evento acontece no dia 19 de março, na Fiesp, Av. 

Paulista 1313, Auditório 4º andar. 

Leia mais 

OBSERVATORIODACONSTRUCAO.COM.BR  
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