
ATIVIDADES DO DECONCIC

11 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2018

16/07/2018



11 de junho

Reunião de alinhamento com o SENAI-SP sobre a metodologia BIM –
Building Information Modeling.

12 de junho

Reunião do Consic sobre o cenário 
econômico atual e perspectivas até 
2026, e discussão da agenda setorial 
com o governo federal e estadual.



12 de junho

Cerimônia de assinatura dos decretos que 
regulamentam o Código de Mineração e a lei que 
disciplina a cobrança da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, 
em Brasília-DF.

Ciclo de debates sobre as eleições de 2018, 
promovido pela Frente Reformar para Mudar, 
na sede do Secovi-SP, com o pré-candidato ao 
Governo do Estado de São Paulo, Rogério 
Chequer (NOVO-SP).



12 de junho

Participação do Deconcic no Seminário 
“Diretrizes para uma política urbana, 
ambiental e territorial para o Estado de São 
Paulo”, organizado pelo CAU/SP, no painel 
sobre fontes e estratégias de financiamento.

14 de junho

Reunião do GT Sistemas Prediais, com apresentação e debates sobre o 
BIP – Building Instalation Performance.



18 de junho

Ciclo de debates sobre as eleições 2018, 
promovido pela Frente Reformar para 
Mudar na sede do Instituto de Engenharia, 
com o pré-candidato à Presidência da 
República, Geraldo Alckmin (PSDB-SP).

Reunião da Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração – Comin, a respeito 
das alterações na legislação mineral, ações em desenvolvimento no sistema 
ambiental e política de transporte de cargas, entre outros assuntos.



21 de junho

Reunião com representantes do Banco do Brasil, organizada pela Fiesp, 
com a participação de áreas da Casa e de entidades do setor privado, a 
respeito de medidas para aprimorar o relacionamento do banco com a 
indústria.

20 de junho

Reunião do GT Sistemas Prediais, com apresentação sobre qualidade do ar 
interior, abordando o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle.



26 de junho

Ciclo de debates sobre as eleições 2018, promovido 
pela Frente Reformar para Mudar na sede do 
Secovi-SP, com o pré-candidato ao Governo do 
Estado de São Paulo, Paulo Skaf (MDB-SP).

04 de julho

Cerimônia de posse do Conselho de 
Administração da ABSOLAR para o biênio 
2018/2020, no Espaço Nobre da Fiesp.



12 de julho

Reunião do GT Segurança em Edificações, tratando sobre o planejamento 
de ações e trabalhos do grupo para 2018.
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