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Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia 
2ª Reunião do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade na Construção” 
 
Data: 21/05/2010 
Horário: 09:00h ás 11:00h 
Local: Edif. Martinelli – Auditório 26º Andar 
 
Presentes a Reunião: 
Membros 
• Dr. Luiz Laurent Bloch - SMDU 
• André Luis Gutierrez Pereira - SMDU 
• Alessandro Augusto Dardin – SIURB 
• Eduardo Coelho e Mello Aulicino - SVMA 
• Lilian Sarrouf – SINDUSCON  
• Lucia Miyuki Okumura – EMURB 
• Prof.º Marcelo Romero – USP 
• Roberto Molin – SIURB 
 
Convidados 
• Adalberto Felício Maluf – FUNDAÇÃO CLINTON 
• Alessandra Giovannetti – FAN DESIGN 
• David Douek – OTEC – Otimização Energética para a Construção 
• Maria Cecília Lisboa de Azevedo – SGM/GAB  
• Ronaldo Gonçalves - SABESP 
 
 
Registro das discussões e deliberações: 
 
1. Dr. Bloch abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. Comentou que o tema do GT é 

relevante e que as discussões a serem geradas por todos devem considerar que as novas 
edificações não estão sendo feitas com uma “sustentabilidade verdadeira” e sim com parte 
e elementos de apelo sustentável. Os presentes comentaram a fala inicial do Dr. Bloch. 
O Coordenador do GT apresentou a todos os presentes o Sr. David Douek (Otec- 
Otimização Energética para a Construção) e Alessandra Giovannetti (Fan Design) que foram 
convidados para fazer uma apresentação sobre o tema: Desafio de Otimização Energética 
para Construção – OTC 2010.  

2. Sr. David Douek apresentou o Concurso Nacional de Eficiência Energética. O objetivo do 
concurso é buscar o envolvimento de empresas, profissionais e estudantes no 
desenvolvimento de propostas de restauração/modernização no edifício atualmente 
ocupado pelo IBOPE em São Paulo. O mesmo explicou que o concurso permite que todos os 
profissionais possam testar seus conhecimentos e mostrar seus produtos no conceito de 
sustentabilidade. O lançamento da iniciativa será no dia 13 de julho de 2010. Haverão 
palestras de divulgação ao longo das etapas do concurso e no dia 21/03/2011 será a 
entrega do prêmio no valor de R$ 50.000,00. Para o IBOPE, ocupante do edifício, a idéia é 
colocar em prática o projeto sustentável vencedor. 
Após a exposição do Sr. David Douek e terminada a apresentação, os membros do GT 
fizeram considerações sobre o tema apresentado: Sr. Ronaldo Gonçalves (SABESP) fez 
comentários sobre a necessidade de incluir a questão da água no concurso, relatou que nos 
prédios antigos existem equipamentos inadequados (custo de gasto / vazamento / falta de 
gestão), gerando desperdício no consumo de água, Dr. Bloch levantou a questão da 
qualidade arquitetônica, o valor arquitetônico no projeto em questão. 
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3. Dr. Bloch retomou a pauta. Comentou sobre a reunião do Comitê do Clima, ocorrida no dia 
anterior, na qual a questão de resíduos foi debatida. Disse sobre a necessidade de 
integração do GT Sustentabilidade na Construção com o GT Sustentabilidade no 
Gerenciamento de Resíduos. 
O grupo sugeriu integração do mesmo com o GT Sustentabilidade e Energia para debater o 
Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações – PROCEL EDIFICA. Foi 
encaminhado que devemos realizar reunião dentro do grupo para análise das ações 
necessárias e aplicação geral do PROCEL EDIFICA. 
(Antecipando o final da reunião, ficou agendada para o dia 18/06 uma apresentação da 
Lilian sobre o tema para o conhecimento dos membros do grupo) 

4. Outra sugestão discutida foi a elaboração de uma cartilha “Sustentabilidade na Construção”. 
O grupo pretende avançar nesta discussão e o Dr. Bloch propôs que outras entidades 
poderão participar da criação da mesma, a exemplo da ASBEA e/ou outras entidades. 
Contraponto as discussões, o Ronaldo (SABESP) opinou que as cartilhas sem a correta 
educação dos usuários não são eficientes. 

5. O Profº Marcelo Romero (USP) comentou que para o grupo evoluir na discussão do tema é 
necessário que todos compartilhem/equalizem os conhecimentos, propondo que ele mesmo 
apresente ao grupo na próxima reunião as suas considerações e estudo sobre o tema 
Sustentabilidade 
Ficou acertado entre os participantes que as reuniões do mês de junho serão utilizadas para 
a troca de informações e a equalização dos conhecimentos, que as proposições direcionadas 
serem contribuídas a partir de julho 
Lilian sugeriu convidar a Caixa Econômica Federal e a COHAB para futuro encontro do 
grupo. 

6. O Coordenador Dr. Bloch agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, em seguida 
convocou todos os integrantes do GT e convidados a estarem presentes nos próximos 
encontros, agendados para o dia 02/06/2010 e 18/06/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


