
Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia 
13ª Reunião do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade na Construção” 

 
Data: 13/10/2011  
Horário: 10h às 12h 
Local: Edifício Martinelli – Sala de Reunião do Gabinete 18º Andar 
 
Presentes a Reunião: 
 
Luiz Laurent Bloch – SMDU – coordenador 
Laiz Rodrigues Gonçalves Landi – SPUrbanismo 
Oswaldo Massambani – SPUrbanismo 
Eduardo Coelho e Mello Aulicino – SEMPLA 
Lilian Sarrouf – SINDUSCON-SP 
Clarice Degani - SECOVI 
 
 
Pauta:  
 
1. Publicação do Guia de Sustentabilidade para Inst alações Domiciliares – 
Água e Energia 
 
O guia foi apresentado por seu autor, Eduardo Aulicino.  
 
Ideia é publicar o guia em tiragem mínima incluindo nos créditos o Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia e fazer a publicação eletrônica 
no site do Comitê.  
Solicita-se ao GT aprovar a participação na publicação.  
Sugestão de que seja feita uma introdução assinada pelo Presidente do 
Comitê, o Secretário Miguel Bucalem.  
Público alvo – condomínios existentes. Sugestão de incluir no título “Existentes” 
depois de Instalações Domiciliares (Lilian Sarrouf) 
 
Resolução: Laiz distribuirá aos membros do GT, presentes ou não, a versão 
digital em PDF para que em 15 dias as considerações sejam encaminhadas 
por email para Eduardo e Laiz. (comentários devem ser pontuais, com relação 
a referências para aprofundamento, sem alterar estrutura ou a essência da 
obra). 
 
Nova reunião dia 03 de novembro às 10h para decisão, depois de consolidadas 
as sugestões recebidas até 27 de outubro. 
 
2. Decreto 49148 de janeiro de 2008 fixou prazo de 180 dias para que lei 
dos aquecedores solares fosse regulamentada para as  HIS, o que ainda 
não foi feito. 
 
O GT deliberou que esta missão deva ser liderada pela SEHAB com o 
acompanhamento do GT e Comitê. Para tanto, o coordenador do GT vai 
solicitar ao Secretário Ricardo Pereira Leite (SEHAB) que indique um 
interlocutor para tratar deste assunto na próxima reunião dia 03/11. 



 
3. Mudança no Código de Edificações 
 
Em função da solicitação encaminhada pelo Secretário Eduardo Jorge (SVMA), 
ficou decidido que na próxima reunião este tema também será discutido com o 
interlocutor indicado por SEHAB. Paralelamente, as representantes do SECOVI 
e SINDUSCON farão um levantamento de todos os projetos de lei em 
andamento na Câmara que afetam diretamente esta questão. 
 
4. Lei do Uso Racional da Água  
Lilian Sarrouf recomendou contato do GT com o Sr. Giovani Palermo, que 
coordena um grupo de trabalho específico para Programa de Uso Racional da 
Água na PMSP, no sentido de que o fórum para esses trabalhos seja o próprio 
GT Sustentabilidade na Construção, evitando assim duplicidade de ações. 
 
 


