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Relatório de Atividades 
23 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017



REUNIÕES

23 de janeiro – Reunião Plenária DECONCIC

O departamento deliberou, em sua primeira plenária, o planejamento dos projetos e
ações para 2017, além de apresentar o andamento dos protocolos de intenções firmados
com Governo Federal. Ainda na reunião, as entidades expressaram as perspectivas do
setor para esse ano.

01 de fevereiro - Reunião com Ministério das Cidades

O encontro de continuidade as atividades do grupo de trabalho que trata da geração e
distribuição de energia elétrica por meio de tecnologias fotovoltaicas, no âmbito do
protocolo de intenções firmado entre Fiesp e os Ministérios das Cidades e do Trabalho.
Participaram da reunião, Diretor Titular Adjunto do Deconcic, Mario William Esper,
Assessor Especial do Gabinete do Ministro das Cidades, Olavo de Andrade, e Manuel
Rossitto e equipe de Furnas.

16 de fevereiro – Apresentação do Sistema Integrado de Licenciamento de
Obras - SILO

Apresentação do projeto do Deconcic à Gerente Nacional de Padronização e Normas
para Construção Civil da Vice-Presidência de Habitação da Caixa Econômica Federal,
Anna Paula Cunha.



REPRESENTAÇÕES

26 de janeiro – Reunião Plenária Setorial do SECOVI-SP

A entidade apresentou seu laboratório de soluções construtivas, que testará inovações
em tecnologia e sustentabilidade na produção de empreendimentos. O departamento foi
representado pelo Diretor Soriedem Rodrigues.

01 de fevereiro – Reunião do Conselho Municipal de Valores Imobiliários

Na primeira reunião do Conselho, foram apresentadas a metodologia de trabalho de
atualização da Planta Genérica de Valores, a ser proposta para 2018 e a análise dos
valores unitários propostos. O Presidente, Paulo Skaf, e o departamento foram
representados por Diretor Soriedem Rodrigues.

06 de fevereiro – Novas medidas do Minha Casa Minha Vida

Na presença do Presidente da República, Michel Temer, o Ministro das Cidades, Bruno
Araújo, anunciou novas medidas para o Programa Minha Casa Minha Vida. O
departamento foi representado pelo Diretor Titular Adjunto, Manuel Rossitto.



REPRESENTAÇÕES

14 de fevereiro – Posse da nova diretoria da Associação Paulista de
Municípios

A Associação Paulista de Municípios – APM, solenizou a posse da Diretoria
Administrativa e Conselhos para a gestão 2017-2020. O departamento foi representado
pelo Diretor Titular Adjunto, Mario William Esper.

16 de fevereiro – Workshop “O impacto do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP na folha de pagamento”

Com vistas a redução nos custos da obra, o workshop apresentou detalhes do FAP e a
necessidade de gestão dos acidentes de trabalho. O departamento foi representado.
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