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COMITÊ MUNICIPAL DE MUDANÇA DO CLIMA E ECOECONOMIA 
Grupo de Trabalho “Sustentabilidade e Energia” 

 

Memória da 4ª reunião do dia 05.07.10 
 

 

1) Apresentação e discussão das propostas de cada subgrupo ocorridas no dia 
14.06.10.  

 

Dentre as propostas apresentadas sugeriu-se como encaminhamento para 

apresentação do Comitê o seguinte: 

 

Pelo Subgrupo 1 - Montagem de curso de capacitação e treinamento em eficiência 

energética em prédios públicos no que tange a iluminação e ar condicionado, tendo 

como referência o modelo desenvolvido para a USP. Esse curso será elaborado pelos 

representantes da USP e da AES – Eletropaulo. O público alvo será: eletricistas, 

engenheiros entre outros funcionários envolvidos com a manutenção dos prédios 

públicos.  

Nesse sentido, propôs-se que o subgrupo 1 elabore uma apresentação da iniciativa, 

acima mencionada, para apresentação no Comitê abordando tópicos como: formas de 

disseminar as práticas; benefícios/ ganhos do uso dessas alternativas; no que poderia 

ser revertido os ganhos do projeto (sustentabilidade financeira) 

 

Pelo subgrupo 2 – Estudar formas de implantar contratos de performance de estudos 

de eficiência energética no setor público, mas será discutida, ainda, com os 

representantes deste subgrupo uma vez que na referida reunião havia somente um 

represente desta proposta.  

 

Outros pontos discutidos:  

• Que a proposta nº 6 “Levantamento da legislação e de projetos existentes de 

eficiência energética, no âmbito federal, estadual e municipal” apresentada 

pelo subgrupo 1 seja discutida no subgrupo 2, dada a pertinência do tema 

tratado por aquele subgrupo; 

• Que a proposta de nº 7 “Implantação da etiquetagem do Inmetro de Edificações 

Energeticamente Eficientes nos edifícios da prefeitura” apresentada pelo 

subgrupo 2 seja discutida no subgrupo 1, dada a pertinência do tema tratado 

por aquele subgrupo; 
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• Que as propostas nº 3 “Criar legislação/incentivos para destinar a coleta de 

material orgânico (resto de restaurantes, etc) e poda de arvores para 

compostagem e biodigestores para a produção de adubo e gases para gerar 

calor e/ou energia elétrica” e nº 8 “Criar lei e incentivos para implantação de 

sistemas de processamento de lixo que permitam a separação do lixo 

reciclável  e a produção de material sólido, que permita gerar calor/energia 

elétrica por queima com minimização de emissão de gases poluentes” 

apresentadas pelo subgrupo 2 sejam encaminhadas para o GT de Resíduos; 

 

Encaminhamentos:  

Em relação a proposta “Implantação da etiquetagem do Inmetro de Edificações 

Energeticamente Eficientes nos edifícios da prefeitura”: Convidar o Profº Lamberts 

/USP e um especialista do IPT para realizarem palestra sobre o tema, no âmbito do 

Comitê, com participação dos integrantes do GT energia e de construção. 

(responsáveis pelo convite: Volf e Prof Marcio Vilela). 

Apresentação da proposta do subgrupo 1, acima citada, para o Comitê na reunião de 

agosto/10. 

Próxima reunião agendada para o dia 02.08.2010, às 10h, no térreo da SVMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volf Steinbaum      Rita de Cassia Ogera 
Coordenador                                                                        Suplente da SVMA no GT 
 

 


