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

 

Memória da 5ª reunião  -  dia 02.08.10 
 

 

 

1) Apresentação da experiência do Programa de Eficiência Energética da AES, 

pelo Engº Fernando Bacellar, visando subsidiar proposta de curso de 

capacitação e treinamento em eficiência energética em prédios públicos 

relacionadas na iluminação e ar condicionado para o município de São Paulo.  

O público alvo será: eletricistas, engenheiros entre outros funcionários 

envolvidos com a manutenção dos prédios públicos (arquivo anexo); 

 

2) Apresentação de proposta de Projetos de Lei sobre Conservação, 

Racionalização e Uso Eficiente de Energéticos, pelo Profº Márcio Maia Vilela, a 

saber: direito ao sol; Redução de impostos municipais e/ou estaduais e 

federais; licitações e tabela PROCEL (arquivo anexo); 

 

3) Informe sobre o Programa de Etiquetagem de edifícios no Brasil e da Instrução 

Normativa 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 

trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, pelo Adalberto Maluf – Fundação Clinton (anexo - 

arquivo da Instrução Normativa); 

 

4) Explanação do Projeto Procel - Etiquetagem de edifícios no Brasil, pelo 

Adalberto Maluf – Fundação Clinton. 

 

5) Discussão e encaminhamento das propostas: 

 

• A proposta do Programa de Eficiência Energética da AES/Capacitação será 

levada para discussão na reunião dos coordenadores de GTs do dia 05.08.10. 

• Enviar a proposta do PL Direito ao sol (proposta 4) para os coordenadores do 

GT de uso do solo e GT de construção para discussão naqueles grupos. Enviar 

também para os demais GTs para conhecimento. Esta proposta também será 

discutida na reunião dos coordenadores de GTs do dia 05.08.10.  

• As propostas de PL de Redução de impostos municipais e/ou estaduais e 

federais (proposta 2) e do PL de licitações para compra de equipamentos pelo 

setor público (proposta 3) serão discutidas no âmbito do Comitê; 

• A proposta do PL sobre a obrigatoriedade de afixação das tabelas do Selo 

PROCEL (proposta 1) será rediscutida no GT Energia com a presença de um 

representante da Federação do Comércio; 
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• A proposta do Projeto PROCEL, apresentada pelo Adalberto - Fundação 

Clinton, será rediscutida no GT Energia com a presença de representantes do 

IPT (grupo de sustentabilidade), CBCS, SINDUSCON bem como do GT 

Construção.  

 

 

 

 

 

 

 

Volf Steinbaum      Rita de Cassia Ogera 

Coordenador                                                                        Suplente da SVMA no GT 

 

 


