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Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia 
9ª Reunião do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade na Construção” 
 
Data: 11/02/2011 
Horário: 15:00h às 17:00h 
Local: Edifício Martinelli - Auditório 26º Andar 
 
Presentes a Reunião: 
Membros 
• Dr. Luiz Laurent Bloch - SMDU 
• André Luis Gutierrez Pereira - SMDU 
• Alessandro Augusto Dardin – SIURB 
• Eduardo Della Manna - SECOVI 
• Lilian Sarrouf – SINDUSCON-SP 
 
Convidados 
• Clarice Degani – SECOVI 
• Marcelo Mesquita – ABRAVA 
• Marcio Maia Vilela – IEE 
 
Pauta:  
• Discussão dos projetos apresentados ao Comitê Municipal de Mudança do Clima e 

Ecoeconomia 
• Plano de ação da Cidade de São Paulo para as mudanças climáticas 

 
 
Registro das discussões e deliberações: 
 
Os membros presentes na reunião propuseram modificações no texto “Plano de ação da cidade 
de São Paulo para as mudanças climáticas”. 
Como consenso dos presentes foi sugerida uma nova redação para parte do documento (vide 
abaixo), sendo que os alguns itens do documento serão alvo de discussão na próxima reunião.  
 
Tópicos discutidos e revisados na reunião: 
 
Focos prioritários: 
1. Priorizar para que o Município seja indutor no uso das práticas de construção sustentável 

nas edificações públicas municipais. 
2. Consolidar a legislação de construção da cidade adequando-a as boas práticas da 

construção sustentável. 
3. Promover e incentivar padrões de eficiência, conservação e de uso racional dos recursos 

naturais nas construções do município. 
4. Priorizar a adaptação do ambiente construído frente ao efeito das mudanças climáticas. 
 
Gestão e Planejamento: 
• Viabilizar instrumentos econômicos de incentivo de uso de novas tecnologias que promovam 

as tecnologias limpas no ambiente construtivo. 
• Desenvolver a revisão e o aprimoramento da legislação municipal existente, de forma a 

promover e melhorar a qualidade do ambiente construtivo da cidade, permitindo o uso de 
tecnologias limpas. 
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• Implementar uma política de capacitação de técnicos da administração pública nas novas 
práticas de construção sustentáveis. 

 
Tópicos relevantes que serão discutidos na próxima reunião: 
 
 Aprimorar e incorporar processos para a qualidade e o desempenho das edificações:  
• Promover a adoção de critérios de qualidade e durabilidade dos materiais empregados na 

construção. 
• Implantar sistema de gestão de demanda – monitoramento e verificação em tempo real do 

consumo de energia e água, especialmente em próprios municipais. 
• Implantar pontos de carga elétrica em empreendimentos que representem potencial 

elevado como pólo gerador de tráfego. 
• Implantar sistemas de geradores de energia utilizando combustível renovável ou gás natural 

para as áreas críticas em novos hospitais públicos. 
• Promover a adoção de suprimento de energia com redundância dupla (2 entradas 

independentes de energia) em novos hospitais públicos. 
• Promover a adoção de critérios para a qualidade do ambiente interno como: prevenção de 

mofo e emissão de Componentes Voláteis Orgânicos (VOCs). 
• Tornar obrigatória nas compras públicas, as certificações legais de origem de todos os 

produtos feitos de madeira e seus subprodutos. 
 
 
Aprimorar e incorporar o uso de novas fontes de energia renováveis e alternativas: 
• Estimular a incorporação de aquecedores solares em novas construções e nas 

modernizações das edificações existentes. 
 
 
As sugestões sobre o registro das deliberações e redação dos itens poderão ser apresentadas 
na próxima reunião. 
 
Próxima reunião: 
Dia 25/02/2011 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 


