
 

Ilmo. Senhor 

 

DIGNÍSSIMO CANDIDATO À PREFEITURA DE SÃO PAULO 

 

Prezado Senhor 

A diretoria da APeMEC – Associação de Pequenas e Médias Empresas de 

Construção Civil do Estado de São Paulo, sente-se honrada com a presença de Vossa 

Senhoria em nossa sede e com a oportunidade que tivemos de conhecer melhor suas 

ideias e propostas para a cidade de São Paulo.  A Associação, ao longo de sua 

existência sempre esteve à disposição para contribuir, estreitar laços e aprimorar o 

relacionamento entre os empresários do segmento e a administração municipal e 

assim deseja permanecer em eventual gestão de V.Sa.  

Aproveitando o momento, nossos empresários destacam, neste documento, 

algumas das nossas principais reivindicações e sugestões do setor. 

 

A APeMEC há muito tempo propõe: 

 Implantação do “ISS/PO – Imposto Sobre Serviços Presumido Optativo”, onde as 

empresas fariam opção de pagar uma alíquota fixa nas prestações de serviço, o 

que tornaria descomplicada a fiscalização, evitando os conflitos, derivados de 

sua taxação. O recolhimento do tributo seria de forma automática, 

minimizando a burocracia e simplificando os processos de arrecadação, tanto 

para o município como para as empresas. 

 Priorização das manutenções em escolas, postos de saúde e hospitais, que são 

essenciais à população e que exigem atenção especial e constante para evitar 

sua degradação, a resguardando o erário de intervenções mais dispendiosas.  

 Melhoria dos espaços públicos da nossa cidade. Entendemos ser imperioso 

para a Prefeitura de São Paulo, construir mais praças, reformar as já existentes, 

melhorar as condições de nossas calçadas especialmente com a implantação da 

legislação de acessibilidade, que ainda não está sendo cumprida devidamente. 

Entendemos que é preciso dar destino correto aos entulhos, aumentando o 

número de ecopontos, ecopraças e pátios de compostagem, minimizando ou até 

eliminando os pontos viciados, onde clandestinos descarregam lixos e entulhos. 

 



 

A APeMEC recomenda a ampliação do número dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados em Assistência 

Social (CREAS), além da melhoria dos já existentes, criando um número maior de 

abrigos destinados aos moradores de rua, inclusive para suas famílias. 

 

Nossa Associação sugere ao futuro prefeito de São Paulo maior investimento 

em equipamentos esportivos, melhorando e construindo novas quadras e campos de 

futebol, quadras de skate e iluminação adequada, para incentivar a prática do esporte, 

atividade tão preciosa para a nossa juventude. 

 

Da mesma forma, propomos a construção de Centros de Entretenimento, 

Humanização e Recreação Unificados para Idosos que, a exemplo dos CEU – Centros de 

Educação Unificados, teriam como finalidade específica o atendimento de idosos, com 

infraestrutura necessária, tal como salas de ginástica, recreação, aulas de dança, 

informática e tantas outras atividades adequadas às pessoas de mais idade. Com esse 

objetivo poder-se ser utilizados espaços públicos existentes ou novos ou mesmo 

adaptá-los em praças e parques. 

Também aqui lembramos a necessidade, de tornar esses espaços acessíveis, 

não só nos CEUs, mas em todos os prédios e espaços públicos da administração 

municipal.  

 

A APeMEC acredita que o fomento da cultura em nosso Município passa pelo 

aumento e melhoria das bibliotecas, com inclusão digital além da manutenção e 

melhoria dos teatros municipais. 

 

O déficit habitacional poderá ser reduzido sensivelmente com a reforma e 

adaptação para moradias dos prédios desocupados do centro da cidade. 

 

  Solicitamos ainda, do nosso futuro prefeito, a implantação do sistema de reuso 

de água nos prédios públicos, para otimizar seu consumo e, ainda, retardar a descarga 

das águas pluviais nas galerias. 

 

 Também lembramos a urgência de maiores cuidados, sobretudo preventivos, 

com as áreas de risco, passíveis de deslizamentos, com a construção de muros de 

arrimo e contenção de encostas, além de serviços necessários à redução de enchentes. 

 



 

Propomos o fortalecimento dos bairros através das Subprefeituras, que 

atualmente recebem verbas somente de custeio, sem espaço para investimento e 

melhorias. Hoje, como se sabe, dependem, em demasia, de emendas parlamentares. 

 

 Por fim, a APeMEC destaca algumas medidas que vem defendendo ao longo 

dos anos, que visam o aprimoramento da relação público-privada na construção civil. 

Nesse sentido a entidade propõe: 

 

 Nas licitações, a não utilização do RDC – Regime Diferenciado de Contratação, 

em razão da falta de transparência no processo como um todo e o 

comprometimento da competitividade. 

 A obrigatoriedade de projeto executivo de engenharia antes da licitação da 

obra, elaborado por profissional devidamente habilitado e qualificado para o 

objeto licitado.  

 Elaboração de orçamento fiel ao projeto executivo com planilhas que 

contemplem custos indiretos, sociais, trabalhistas e de segurança do 

trabalhador.  

 Adequar as tabelas de preços nacionais às realidades regionais, notadamente 

do município de São Paulo, com metodologia realista na elaboração das 

composições dos serviços e cotação de insumos, quando as obras forem 

financiadas com verbas federais e ou estaduais. 

 Empresas de Pequeno Porte – EPP: exigir documentação de acordo com a 

legislação vigente para que as licitações tenham vencedores qualificados, e as 

verdadeiras EPP não sejam prejudicadas por aquelas que burlam a legislação. 

 

 Obrigatoriedade da obtenção prévia de licenças, evitando-se entraves que 

prejudiquem a execução da obra; 

 Defendemos, também, que o início de obras se dê somente sob garantia de 

disponibilidade de recursos financeiros vinculados a totalidade do contrato; 

 Incentivo na formalização do setor e a obediência da legislação trabalhista 

visando a melhoria das condições de trabalho na construção civil; 

 Revisão das normas e procedimentos administrativos para evitar a interrupção 

do fluxo normal de pagamentos dos serviços em execução, garantindo a 



 

execução da obra sem necessidade de aguardar a liberação de despesas do 

exercício anterior (DEA); 

 E, ainda, por um modelo de governança em empresas estatais e órgãos 

públicos que garanta que as decisões técnicas sejam tomadas por profissionais 

habilitados e qualificados.  

 

Torna-se imprescindível prever, em contrato, que as punições administrativas 

das partes contratantes sejam avaliadas e julgadas por meio de arbitragem 

independente, antes de sua aplicação. 

 

Agradecendo mais uma vez a presença de Vossa Senhoria em nossa sede, 

ressaltamos a relevância do nosso encontro e a apresentação deste documento, 

desejando sucesso em sua caminhada. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Alberto de Araújo Costa 

Presidente  


