
ATIVIDADES DO DECONCIC

15 DE JULHO A 09 DE AGOSTO

12/08/2019



22 de julho

Reunião com a SEFAZ-SP para discussão de assuntos relacionados à pesquisa de 

Substituição Tributária, com a participação do Deconcic, da Frente Parlamentar, 

de entidades do setor e especialistas.



24 de julho

Reunião no Ministério da Economia sobre Código de Obras, para 

desenvolvimento de proposta de padronização com representantes do setor e 

do governo federal.

31 de julho

Reunião de planejamento sobre o projeto ConstruBusiness Dinâmico com as 

áreas de comunicação e de assessoria estratégica da Casa, com vistas à próxima 

edição do ConstruBusiness.



30 de julho

Participação do Deconcic na reunião do Conselho Superior de Meio Ambiente 

da Fiesp sobre licenciamento ambiental, com o relator do PL da Lei Geral de 

Licenciamento Ambiental, deputado federal Kim Kataguiri.



31 de julho

O departamento esteve presente na reunião do Secovi-SP sobre 

licenciamento ambiental, que teve a participação do relator do PL da Lei Geral 

do Licenciamento Ambiental, deputado federal Kim Kataguiri. O encontro teve 

a presença de empresários do setor imobiliário e especialistas.



01 de agosto

O departamento participou da reunião do Conselho Superior de Inovação e 

Competitividade da Fiesp, realizada no Senai de São Caetano do Sul, modelo 

em Indústria 4.0. O encontro debateu o tema e visitou as instalações da escola 

para conhecer as tecnologias e conhecer casos práticos.



02 de agosto

Participação do departamento, representando o presidente Paulo Skaf, na 

Reunião CAIXA Mais Brasil. O projeto visa identificar possibilidades de 

investimentos, entender as principais necessidades de cada local e aproximar 

o banco da sociedade.



06 e 07 de agosto

Participação do evento de lançamento da feira Smart.Con, organizada pela 

Messe Muenchen do Brasil e Sobratema, que será realizada em junho de 2020 

em São Paulo. A feira será voltada para inovações tecnológicas para obras.



O departamento participou de reunião de trabalho da Mesa Executiva da 

Construção Civil, organizada pelo Ministério da Economia, para a discussão de 

medidas junto a representantes do setor privado.

07 de agosto
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