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11/03/2019



11 de fevereiro

Em audiência com o Secretário Estadual da Habitação de São Paulo, Flavio 

Amary, o Deconcic e a FPIC apresentaram pauta prioritária e propostas de ações 

para contribuir com o setor, como a desburocratização e agilização do 

licenciamento de obras no estado.



11 de fevereiro

O Deconcic realizou reunião de trabalho com o Secretário-Executivo da 

Fazenda e Planejamento de São Paulo, Milton Luiz de Melo Santos, a 

respeito dos seguintes assuntos:

• Pesquisa de substituição tributária para materiais de construção;

• Combate ao excesso de peso em veículos de transporte de carga 

nas rodovias no Estado de São Paulo;

• Isonomia tributária para a construção industrializada.



18 de fevereiro

O Deconcic e a FPIC promoveram agenda com o Secretário Estadual de 

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

abordados, destacam-se os investimentos previstos, o Programa Limite Legal de 

Peso e a modernização do sistema ambiental e de infraestrutura.



20 de fevereiro

Na reunião do GT Segurança e Sistemas Prediais, houve apresentação e 

debate sobre a proposta de Projeto de Lei para inspeção predial, com 

participação do Dejur-Fiesp. O grupo também levantou assuntos prioritários 

para a criação de subcomissões temáticas.

21 de fevereiro

A reunião da Frente Reformar para Mudar na sede do Secovi-SP discutiu 

aspectos da proposta de reforma da previdência apresentada pelo governo 

federal, com a participação de especialistas e entidades setoriais.



25 de fevereiro

Em encontro com o CORES e o CAF, o Instituto Vedacit apresentou 

programas focados em inovação, startups e responsabilidade social para o 

segmento de habitação.

27 de fevereiro

O Deconcic realizou agenda de trabalho no Ministério da Economia para 

apresentar os projetos de criação de código de obras de referência para os 

municípios e do SILO – Sistema Integrado de Licenciamento de Obras, entre 

outros.



28 de fevereiro

O Deconcic realizou o Workshop Sistemas Prediais 360° - Projetos, evento 

que reuniu empresas, entidades e profissionais ligados ao setor para 

palestras sobre sistemas de inovação, normas de desempenho, impactos no 

ecossistema, gestão de facilities e ferramentas para qualidade e segurança.



28 de fevereiro

• O Deconcic participou de reunião da ABNT/CEE-134 - Comissão de Estudo 

Especial de Modelagem de Informação da Construção (BIM), que 

atualizou o andamento dos grupos de trabalho e seus próximos passos.
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