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Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia 
4ª Reunião do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade na Construção” 
 
Data: 18/06/2010 
Horário: 09:00h às 11:00h 
Local: Edifício Martinelli - Auditório 26º Andar 
 
Presentes a Reunião: 
Membros 
• Dr. Luiz Laurent Bloch - SMDU 
• Alejandra Maria Devecchi - SVMA 
• Alessandro Augusto Dardin - SIURB 
• Eduardo Della Manna – SECOVI-SP 
• Lilian Sarrouf – SINDUSCON-SP 
• Lucia Miyuki Okumura – SP URBANISMO 
 
Convidados 
• Adalberto Felício Maluf – FUNDAÇÃO CLINTON 
• Alessandra Giovannetti – FAN DESIGN 
• Elcio Sigolo – SINDUSCON-SP 
• Flávio Aurélio Lantelme – COHAB-SP 
• Hamilton de França Leite Junior – SECOVI-SP 
• Maria Cecília Lisboa de Azevedo – SGM/GAB 
• Márcia Mikai Junqueira de Oliveira – ASBEA 
• Milene Abla Scala - ASBEA 
 
Pauta: Apresentação dos temas:  

 
Ações do SINDUSCON- SP do setor de Meio Ambiente 

• Sra. Lilian Sarrouf – SINDUSCON-SP 
 

Ações na área de sustentabilidade do SECOVI-SP 
• Sr. Hamilton de França Leite Junior – SECOVI-SP 
 

O mercado da reciclagem de edifícios para o desenvolvimento habitacional 
• Sra. Alejandra Maria Devecchi – SVMA 

 
Guia de Materiais 

• Sra. Milene Abla – ASBEA 
 
Manual de Escopo de Projetos 

• Márcia Mikai Junqueira de Oliveira – ASBEA 
 
 
Registro das discussões e deliberações: 
 

1. O Sr. André Gutierrez teve que se ausentar no início da reunião que foi iniciada com 
apresentação da Sra. Lilian Sarrouf, cujo tema apresentado foi o COMASP - Comitê de 
Meio Ambiente do SINDUSCON-SP, comitê focado em discutir questões ambientais e a 
busca de parcerias com empresas, com o intuito de identificar os problemas 
relacionados à sustentabilidade e buscar desenvolver programas de sustentabilidade. 
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Sra. Lilian explicou os princípios de atuação do COMASP, apresentou também as 
prioridades do Programa Construção Sustentável, programa da CBIC - Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção, como: mudança climática, o uso racional da água e energia 
e resíduos. 

2. Dando prosseguimento a apresentação, Lilian mencionou as ações do SINDUSCON-SP: 
gestão de resíduos da construção civil, uso racional da água, água contaminada em 
imóveis, arborização, educação ambiental em canteiros, cujo tema é “construir sem 
destruir”, avaliação ambiental em edifícios, COHAB-SP Sustentável e o Programa 
Madeira é legal. 

3. Quanto ao Programa Madeira é legal, os presentes manifestaram-se quanto ao tema e à 
utilização de madeira ilegal. Lilian citou que 80% da  madeira que  sai  da  Amazônia 
destina-se  ao estado de  São Paulo, deste  total 60% tem origem ilegal. Citou sobre o 
selo CAD madeira – Cadastro de Comerciantes de Madeira no Estado de São Paulo, 
informando que a intenção é estender o programa para outros estados. Adalberto 
comentou sobre o DOF (documento de origem florestal), documento que acompanha a 
madeira da origem até o destino, a GT levantou questões quanto à adaptação do 
documento a construção civil.  

4. Finalizando a apresentação, Lilian, comentou sobre o Programa Aquisição Sustentável de 
madeira na Construção Civil, programa que visa à aquisição de madeira legal e 
certificada de acordo com o Programa Sim do WWF-Brasil. 

5. Dr. Bloch parabenizou a Sra. Lilian pela apresentação, e salientou que todos foram 
otimistas nas exposições. 

6. No ponto seguinte da reunião, a palavra foi passada para o Sr. Hamilton de França Leite 
Junior que fez uma apresentação cujo tema foi “Vice Presidência de Sustentabilidade do 
SECOVI-SP”, durante a apresentação explanou sobre o papel da Vice Presidência, a 
visão e o conceito de sustentabilidade adotado pelo sindicato, dando prosseguimento 
apresentou as ações da Vice Presidência de sustentabilidade como: cursos e 
treinamentos, manuais, parceria, pacto global com a ONU (diretrizes de sustentabilidade 
empresarial) e o projeto ampliar, projeto de formação profissional de jovens, 
acrescentando que todo o sindicato está envolvido, e a idéia é nivelar conhecimento nas 
diversas áreas de produção. 

7. Ao encerrar a apresentação, Sr. Hamilton França, divulgou e convidou os presentes a 
participarem do Fórum de Desenvolvimento Urbano Sustentável, evento que se realizará 
na Convenção SECOVI 2010, nos dias 18 a 22 de setembro de 2010. 

8. O Dr. Flávio Aurélio Lantelme, Diretor Técnico da COHAB-SP, elogiou as apresentações e 
ressaltou a importância dos temas discutidos, e colocou a Diretoria Técnica da COHAB-
SP a disposição para expor as experiências no âmbito habitacional. O Coordenador do 
GT, Dr. Bloch, propôs convidar a Diretoria Técnica da COHAB para apresentar tema na 
próxima reunião. 

9. Tanto prosseguimento a reunião, Sra. Milena Abla Scala, convidada da Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - ASBEA, apresentou o “Guia de materiais 
sustentáveis”, uma ferramenta virtual que tem como objetivo centralizar as informações, 
orientando tanto profissionais especializados como leigos na especificação de materiais 
de construção civil, com foco na sustentabilidade e competitividade. O site será 
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vinculado aos sites de todas as entidades parceiras e está disponível, no momento, para 
teste no endereço: http://www.cspublisher.com/admin/produtos/ASUS/.  

10. Na seqüência Sra. Márcia Mikai, convidada da Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura - ASBEA, apresentou o tema “Guia de escopo para contratação de projetos 
de empreendimentos com foco em sustentabilidade”, o objetivo do guia é orientar as 
empresas de arquitetura, contratantes, construtoras e incorporadoras no 
estabelecimento de um escopo para o desenvolvimento de projetos de novos 
empreendimentos, visando o atendimento aos requisitos de desempenho técnico-
ambiental, desde a fase de concepção, oportunidade também de efetuar 
sustentabilidade na construção sem impactos nos custos. A previsão é que o guia esteja 
pronto no fim do ano. 

11. Tendo em vista o horário, Dr. Bloch, pediu gentilmente para a Sra. Alejandra Maria 
Devecchi apresentar o tema preparado no próximo encontro do GT. Após as 
apresentações, Dr. Bloch agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

O que ficou definido: 
• Convidar a Diretoria Técnica da COHAB-SP para a próxima reunião, com tema a 

confirmar. 
• Apresentação da Sra. Alejandra Maria Devecchi, na próxima reunião. 

 
 
Próxima reunião: 
Dia 02/07/2010 
 
 


