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20 de fevereiro a 10 de março de 2017



REUNIÕES

20 de fevereiro – Reunião Plenária DECONCIC

Participaram da reunião o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério
das Cidades, Alceu Segamarchi Júnior, que falou sobre a atual situação do saneamento
no Brasil, o Membro do Conselho Curador do FGTS e Vice-Presidente da Confederação
Nacional de Serviços (CNS), Luigi Nesse que falou sobre os recursos do FTGS
destinados ao saneamento e o Assessor Especial do Gabinete do Ministro das Cidades,
Olavo de Andrade Lima Neto, comentou o andamento dos protocolos de intenções
assinados com a FIESP. Ainda nessa reunião, foi apresentado o status do Sistema de
Acompanhamento e Análise dos Empreendimentos de Infraestrutura Urbana e
Econômica.



REUNIÕES

20 de fevereiro – Grupo de Trabalho Energia Alternativa Renovável

Na ocasião Furnas apresentou um estudo de eficiência energética com a utilização de
energia solar fotovoltaica em empreendimentos do Programa MCMV, assim como um
estudo de caso - projeto habitacional multifamiliar, dando continuidade aos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do protocolo de intenções.

10 de março – Reunião Código de Obras Municipais e SILO

Em continuidade as atividades previstas no protocolo de intenções assinado entre FIESP,
Frente Parlamentar da Indústria da Construção – FPIC e Associação Paulista de
Municípios – APM, por ocasião do 12ºConstruBusiness, foi realizada reunião para discutir
o Sistema Integrado de Licenciamento de Obras e padronização do código de obras
municipais.



REPRESENTAÇÕES

23 de fevereiro – Reunião com o Presidente do Banco do Brasil

Paulo Caffarelli, Presidente do Banco do Brasil, disse em reunião com o Presidente Paulo
Skaf que o comércio internacional e elevação dos investimentos em infraestrutura são
importantes para a retomado do investimento, ao lado do aumento da produtividade e da
competitividade, do ajuste fiscal e do aperfeiçoamento do marco regulatório. O
departamento foi representado pelo diretor, José Milton Dallari Soares.

07 de março – Abertura da Expo Revestir

Organizada pela Anfacer, a 15ª edição da Expo Revestir trouxe soluções em
acabamentos para a construção civil. O Presidente Paulo Skaf e o departamento foram
representados pelo Diretor Titular Adjunto, Carlos Roberto Petrini.

08 de março – Fórum de Líderes do Varejo e Indústria de Material de
Construção

O palestrante Ricardo Amorim falou sobre “economia brasileira atual e previsões”, ainda
durante o evento houve a entrega do Prêmio Destaque Expo Revestir Revista Anamaco
2017. O departamento foi representado.
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