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APRESENTAÇÃO 

3 

O propósito deste documento é levar a todos os membros da 
Diretoria, Conselhos Deliberativo e Consultivo e associados 

do Instituto de Engenharia uma visão ampla sobre nosso 
desempenho institucional em 2018. 

Estamos atentos em detalhar o empenho de nosso corpo 
administrativo, técnico, de comunicação e das relações 

sociais, para que o Instituto de Engenharia faça parte do 
futuro. 

Venha fazer parte também deste novo Instituto de 
Engenharia. 

 
 

Somos referência em Engenharia, promovendo a 
transformação e o desenvolvimento do Brasil por meio de 

uma Engenharia de qualidade 
 
 

Boa Leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie-nos seus comentários, dúvidas, sugestões ou críticas para que 
possamos aprimorar nosso Relatório a cada ano pelo e-mail 

secretaria@iengenharia.org.br 

 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@institutodeengenharia.org.br


MISSÃO 
 

O Instituto de Engenharia tem como missão promover a Engenharia em benefício do 
desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade. 
Realiza essa missão por meio dos seguintes objetivos: 

– Defesa do interesse público; 
– Evolução da Engenharia e o desenvolvimento científico e tecnológico do País; 

– Valorização da profissão de Engenheiro; 
– Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento 

sustentável, assim como do desenvolvimento econômico, cultural e social e combate à 
pobreza; 

– Preservação da ética profissional; 
– Aprimoramento educacional, profissional e cultural dos engenheiros; 

– Estímulo ao congraçamento dos associados, por meio de atividades educacionais e 
culturais, de lazer e desportivas; 

 
Suas ações estão dirigidas: 

– à comunidade em geral, aos órgãos públicos e às organizações não governamentais; 
– às empresas do setor industrial, comercial, cultural e de serviços; 

– à Engenharia, aos engenheiros e aos profissionais de nível superior em geral; 
– aos institutos de pesquisas e às escolas de Engenharia e aos estudantes de Engenharia. 

. 
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VISÃO 
Ser referência nacional em relação à excelência da Engenharia e ao 

desenvolvimento do Brasil 
 

VALORES 

• Cidadania 
• Competência 
• Compromisso 

• Ética 
• Responsabilidade Social e Ambiental 

• Transparência 
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PROJETOS ESPECIAIS 

  Ocupação sustentável do território nacional pela 
       ferrovia associada ao agronegócio 

 
  A Hidrovia como vetor de desenvolvimento e de 
      integração multimodal do Brasil e da América do Sul 

 
  Brasil: Alimentos para o Mundo  

 
  Governança Metropolitana dos Transportes  

 
  Desenvolvimento sustentável: O grande 
      compromisso da Engenharia 

 
  Instituto de Engenharia do Futuro 

 
  Grupo Escolas de Engenharia 

 
  Mentoria a Serviço da Engenharia  

 
  Certificação da Engenharia 

 
  Compliance  

 
  Instituto de Engenharia Debate a Eficiência do 
      Estado Brasileiro 

 
  Mulheres na Engenharia e na Tecnologia 

 

 
 

 
   E-Engenharia 
   Plano de Comunicação (Excelência Operacional) 
   Precatório IE 
   Projeto Nova Sede 
   Regularização do AIE 
   Sustentação Financeira (Ações de captação e 
       parcerias) 
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DESAFIOS E METAS 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente 
Victor Brecheret Filho – Vice-presidente de Administração e Finanças 

Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto – Vice-presidente de Atividades Técnicas                
Marcos Moliterno – Vice-presidente de Relações Externas 

Miriana Pereira Marques – Vice-presidente de Assuntos Internos 
Fernando Bertoldi Corrêa – 1º Diretor Financeiro 

Ivan Metran Whately – 1º Diretor secretário 
Habib Georges Jarrouge Neto – 2º Diretor secretário 

George Paulus Pereira Dias – Diretor de Comunicação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente 
Edson José Machado – Secretário 

Adolfo Bolivar Savelli 
Alfredo Mário Savelli 
Alfredo Petrilli Junior 

André Steagall Gertsenchtein 
Angelo Sebastião Zanini 

Arlindo Virgílio Machado Moura 
Carlos Cotta Rodrigues 

Carlos Pereira de Magalhães Neto 
Cláudio Amaury Dall’Acqua 

Edson José Machado 
Flávia Bartkevicius Cruz 

Francisco Armando Noschang Christovam 
João Baptista Rebello Machado 

Jorge Pinheiro Jobim 
José Eduardo Frasca Poyares Jardim 

José Olímpio Dias de Faria 
José Roberto Bernasconi 

José Roberto Cardoso 
Kleber Rezende Castilho 

Luiz Felippe Proost de Souza 
Luiz Fernando Portella 

Marcelo Rozenberg 
Pedro Márcio Gomes dos Santos 

Renato Mattos Zuccolo 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza 

Ricardo Kenzo Motomatsu 
Roberto Bartolomeu Berkes 

Roberto Kochen 
Rui Arruda Camargo 

Vicente Abate 
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João Antônio Machado Neto – Presidente 

Miracyr Assis Marcato – Secretário 

 
Adolfo Bolivar Savelli 

Alberto Pereira Rodrigues 
Aléssio Bento Borelli 

Alfredo Eugenio Birman 
Alfredo Mário Savelli 
Alfredo Petrilli Junior 

Amândio Martins 
André Steagall Gertsenchtein 

Antonio Galvão Alvares de Abreu 
Antonio Hélio Guerra Vieira 

Antonio Mª Claret Reis de Andrade 
Arlindo Virgilio Machado Moura 

Arnaldo Calil Pereira Jardim 
Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa 

Camil Eid 
Carlos Antonio Rossi Rosa 

Carlos Costa Neto 
Carlos Eduardo Mendes Gonçalves 

Cláudio Amaury Dall’Acqua 
Cláudio Arisa 

Clorival Ribeiro 
Dario Rais Lopes 

Dirceu Carlos da Silva 
Edemar de Souza Amorim 

Edgardo Pereira Mendes Jr. 
Edson José Machado 

Eduardo Ferreira Lafraia 
Enio Gazolla da Costa 

Ettore José Bottura 
Hélio Martins de Oliveira 

Ismael Junqueira Costa 
Ivan Metran Whately 

Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto 
João Antonio Machado Neto 

João Ernesto Figueiredo 
Jorge Pinheiro Jobim 

José Eduardo Cavalcanti 
José Geraldo Baião  
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José Olímpio Dias de Faria 
José Pereira Monteiro 

José Roberto Bernasconi 
José Walter Merlo 

Kleber Rezende Castilho  
Lourival Jesus Abrão 

Luiz Felipe Proost de Souza 
Luiz Fernando Portella  

Maçahico Tisaka 
Marcelo Rozenberg 

Marcos Moliterno 
Miracyr Assis Marcato 

Miriana Pereira Marques 
Nelson Aidar 

Nestor Soares Tupinambá 
Neuza Maria Trauzzola 

Ozires Silva 
Paulo Ferreira 

Paulo Setubal Neto 
Pedro Márcio Gomes dos Santos 

Permínio Alves Maia Amorim Neto 
Plínio Oswaldo Assmann 
Reginaldo Assis de Paiva 
Renato Mattos Zuccolo 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza 
Ricardo Kenzo Motomatsu 

Roberto Bartolomeu Berkes 
Roberto Kochen 

Rui Arruda Camargo 
Sonia Regina Freitas 

Tomaz Eduardo Neves Carvalho 
Tunehiro Uono 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO 



PRESIDÊNCIA 
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Assumi em 2017 a presidência do Instituto de Engenharia confiante de poder realizar os enormes 
desafios que esta secular instituição estava enfrentando pela delicada situação financeira que então 
atravessava. O Instituto de Engenharia necessitava, além de medidas administrativas para gerar um 
equilíbrio financeiro, ações que o colocasse em dia com os imensos desafios que o futuro o reserva. 
  
O avanço muito rápido do conhecimento técnico e científico, novas e surpreendentes áreas do 
conhecimento humano que surgem, e que abrangem importantes mudanças de nosso mundo atual, 
requerem esforços e ações criativas para podermos acompanhá-las. 
  
Sempre acreditamos na contribuição possível da Engenharia e de suas áreas afins, para enfrentarmos 
este desafio. Nestes cem primeiros anos, a população mundial mais do que quadruplicou. Este 
crescimento exponencial, que se acelerou nas últimas décadas provoca uma série de consequências 
físicas ao nosso finito planeta. Por outro lado, o conhecimento acumulado também cresce a taxas mais 
do que surpreendentes. Ambas tendências que crescem a taxas vertiginosas, têm algo muito 
importante e comum: a contenção destas consequências perigosas ao planeta requer Engenharia para 
sua solução. 
  
O conhecimento produzido tem como base, em grande parte, também a engenharia e seus 
componentes científicos e tecnológicos, que com suas novíssimas ferramentas, alcança também a 
ciência dos seres humanos e da vida das demais parceiros deste planeta Terra. 
  
Com este cenário em mente, estabelecemos nossos planos iniciais para o Instituto de Engenharia: 
 

• Independência financeira: 
 - aprovação do projeto da Nova Sede; 
 - recebimento do Precatório; 
 - regularização da Sede de Campo. 
  

• Comunicação: 
 - implantação da comunicação por videoconferência; 
 - modernização da logomarca; 
 - mídias sociais; 
 - outra mídias (jornal, revista); 
 - parcerias (com instituições e universidades nacionais e internacionais); 
   
 

 

Eduardo Ferreira Lafraia 
Presidente 

 

Ivan Metran Whately 
1° Diretor secretário 

Habib Georges Jarrouge Neto 
2° Diretor secretário  



- reformulação do Site; 
 - Nova TVEngenharia; 
 - E-Engenharia para o associado virtual. 

• Realização de atividades: 
 - seminários, palestras, workshops, cursos e debates, entre outros (presencial e ao 
vivo, pela internet); 
 - solenidades, homenagens e cerimônias comemorativas (área social); 
 - concursos e premiações por trabalhos. 

•  Inovação 
 

Nosso corpo técnico com seu conhecimento e experiência desenvolveu grandes projetos direcionados 
a atender às necessidades/problemas em todas áreas, e nosso objetivo será encaminhar para as 
autoridades (federal, estadual e municipal) como “Cadernos Especiais” do Instituto de Engenharia.  
  
Os Cadernos Especiais já prontos são: 

 
• Ocupação sustentável do território nacional pela ferrovia associada ao agronegócio 
Coordenação Eng. Camil Eid e Eng. Plinio Oswaldo Assmann  
• A Hidrovia como vetor de desenvolvimento e de integração multimodal do Brasil e da 
América do Sul 
Coordenação Jose Wagner Leite Ferreira 
• Brasil: Alimentos para o Mundo  
Coordenação Jorge Hori e Eng. Camil Eid 
• Governança Metropolitana dos Transportes 
Coordenação Eng. Ivan Metran Whately 
• Desenvolvimento sustentável: O grande compromisso da Engenharia  
Coordenação Eng. Marcelo Cardinale Branco 
• IE do Futuro 
Coordenação Eng. Victor Brecheret Filho 
 

É importante ressaltar que existem outros temas importantes sendo desenvolvidos no Instituto de 
Engenharia, como: Grupo da Escolas de Engenharia que tem como foco a educação de qualidade, 
especialmente no ensino fundamental- um dos gargalos para a formação de bons engenheiros, 
Compliance, Mentoria a Serviço da Engenharia, projeto que visa a valorização do engenheiro e o 
aprimoramento educacional, profissional e cultural, e Dispute Boards, entre outros. 
 Estamos preparando o Instituto de Engenharia para o futuro, queremos nesta casa a presença de 
engenheiros, jovens e maduros, com suas mentes transbordando de novas ideias para, em conjunto 
com os engenheiros experientes, que já fazem parte deste Instituto centenário em transformação, 
amadureçam o futuro que já chegou. 
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Eduardo Ferreira Lafraia 
Presidente do Instituto de Engenharia 



INSTITUTO DE ENGENHARIA DO 
FUTURO 
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O Instituto de Engenharia está diante daquilo que tem sido chamado Dilema da Humanidade: a partir 
da Revolução Industrial, a população do planeta tem crescido exponencialmente e intensificado a 
exploração dos espaços e dos recursos disponíveis na Terra. Este crescimento gera consumos 
crescentes – e muitas vezes descontrolados – dos recursos necessários à sua sobrevivência e, assim, 
estas demandas aproximam-se do ponto de esgotamento destes mesmos recursos. 
Surge assim a perspectiva de colapsos, totais ou parciais, das condições de vida no planeta. Sobreviver 
a esta ameaça é crucial para nossa espécie. A demanda pelos principais recursos e o tempo disponível 
para soluções já ultrapassaram os limites da sobrevivência. Urge incrementar a consciência do 
problema e promover ações que possam interromper ou tornar benéficas à humanidade essas 
tendências apocalípticas. 
As ações requeridas são de âmbito global, pois os estresses derivados do crescimento exponencial 
afetam os continentes, os oceanos e a atmosfera. 
Por outro lado, a humanidade tem produzido conhecimento e inovações extraordinárias cujos alcances 
ainda não são claros. O que torna a situação preocupante é que projeções destas tendências realizadas 
há mais de quarenta anos estão sendo confirmadas. Na maioria das tendências avaliadas não há 
alterações, apenas algumas postergações, mesmo com os extraordinários progressos registrados neste 
período. 
 Mas o que podemos constatar é que a Engenharia e seu modo de pensar são constantes e 
fundamentais em quase todas as soluções para estas situações de estresse.  
Por estas razões, o Instituto de Engenharia, dentro de seus objetivos e missões criou um Centro de 
Estudos Avançados para realizar estudos, trabalhos, projeções, experimentos e discussões com 
atenção no longo prazo, focados nos desafios e problemas globais decorrentes do crescimento 
populacional exponencial e suas consequências. 
A atuação deste Centro de Estudos Avançados está focado no  conhecimento, na tecnologia e na 
engenharia, que são conteúdos essenciais para a solução dos desafios desta natureza. 
Este Centro de Estudos Avançados recebeu o nome de Instituto de Engenharia do Futuro, e já conta 
para seu funcionamento com uma equipe de colaboradores e que espera-se, venha a ser constituída 
por engenheiros, cientistas, pensadores, economistas, humanistas, empresários, enfim, estudiosos 
destes temas, e que tenham condições para participar destes trabalhos. 
Os trabalhos são realizados com reuniões no Instituto de Engenharia, onde alguns temas dentro destes 
objetivos foram selecionados, como o surgimento de megacidades que alterarão significativamente a 
vida humana. Segurança alimentar, energia, recursos hídricos e vários outros são assuntos prioritários, 
e que já se encontram em início de estudos. 
Outro tema selecionado é o lixo nos oceanos, que se concentra nas grandes circulações marítimas e é 
um problema de conhecimento recente, de grandes impactos e dimensões, com fundamental 
importância para a vida marinha e equilíbrio da biodiversidade global.  
Para andamento dos trabalhos, o Instituto de Engenharia do Futuro conta com o apoio e infraestrutura 
do Instituto de Engenharia, e sua equipe. Espera-se por apoio de patrocinadores e apoiadores, 
associados ou não a este empreendimento sem fins lucrativos para a efetiva materialização. 

 

 

Victor Brecheret Filho 
Coordenador do Projeto 

 



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Neste segundo ano de gestão, a Assessoria de Comunicação deu continuidade às suas atividades diárias 
e prosseguimento às atualizações tecnológicas da área e investiu no aprimoramento do site, 
Newsletters,  Redes Sociais e assessoria de imprensa.  
O site foi reformulado passando para uma nova plataforma: o Wordpress. Mais moderno e com 
facilidades de atualização visual, também possibilitou que o site pudesse se acessado por dispositivos 
móveis;  
A migração do site para plataforma Wordpress também foi a principal entrega sobre o E-Engenharia, 
pois servirá de base para que novos serviços on-line sejam ofertados pelo IE. 
Nesse momento, há uma equipe trabalhando para que todos associados tenham uma senha de entrada 
ao site para o acesso à boletos, histórico de pagamentos e a possível oferta do pagamento via cartão de 
crédito. Depois disso começaremos a trabalhar a oferta de conteúdos exclusivos e com acesso 
controlado por senha. 
Foi feito um acordo com empresa de serviços de nuvem para que cada associado tenha um pacote de 
serviço virtual gratuito. Esse serviço tem previsão de lançamento para o 1º semestre de 2019; 
A Newsletter antiga foi reformulada acompanhando o projeto gráfico do novo site;  
Foi criada uma nova Newsletter focada na agenda de eventos do Instituto e é enviada todas às 
segundas-feiras; 
Foi implementado o sistema de videoconferência com o objetivo de otimizar as reuniões evitando 
deslocamentos e abrindo espaço para maior participação dos membros das Divisões Técnicas; 
As transmissões ao vivo foram aprimoradas e, agora, também são veiculadas pelas redes sociais 
(Facebook e YouTube) com disponibilização imediata após os eventos;  
Foram iniciadas campanhas com anúncios no Facebook e Google; 
O logo do Instituto de Engenharia foi atualizado, ficando mais moderno e sem demarcações no entorno, 
reforçando a entrada da instituição na era digital. 
Na parte editorial, a área de comunicação coordenou a produção dos Cadernos Especiais desenvolvidos 
por diversos grupos de trabalho da Casa. São eles: Governança Metropolitana dos Transportes, A 
Hidrovia como Vetor de Desenvolvimento e de Integração Multimodal do Brasil e da América do Sul, 
Brasil: Alimentos para o Mundo, Instituto de Engenharia do Futuro, Instituto de Engenharia Debate a 
Eficiência do Estado Brasileiro,e Escolas de Engenharia; 
Membro da Comunicação acompanham as reuniões e desenvolve pesquisas para o projeto IE do Futuro; 
Foram publicadas cinco edições do Jornal Eletrônico e uma Edição Especial - Prêmio Instituto de 
Engenharia Melhores Alunos. 
 
Atividades de Relações Públicas e Assessoria de Imprensa desenvolvidas para o Instituto de Engenharia - 
Maio a outubro de 2018 
•Visitas ao Instituto de Engenharia para entrevistas de imersão com principais envolvidos com o IE a fim 
de entender a instituição, o funcionamento das divisões e as expectativas individuais com relação à 
comunicação. 
•Entrevistas com associados e não associados para avaliar o discurso mais adequado para atrair novos 
associados e fidelizar antigos e análise com a imprensa sobre o IE (documento já apresentado 
anteriormente). 
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George Paulus  
Diretor de Comunicação 
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•Pesquisa com imprensa para avaliar conhecimento sobre a marca. 
•Workshop Design do Discurso para alinhar expectativas e necessidades de comunicação entre os 
principais envolvidos.   
•Desenvolvimento do Position Paper, documento que reúne as informações e números oficiais do 
Instituto de Engenharia. 
•Criação do novo logo do instituto e plano de comunicação para seu lançamento. 
•Desenvolvimento de materiais para o Prêmio Eminente Engenheiro do Ano 2018 (banner de palco, 
convite, banner para apresentação dos cadernos especiais, backdrop, etiquetas adesivas, a arte do 
“Savethe Date” e placa). 
•Principais pautas trabalhadas na imprensa: 

Ciclo de Debates, com o pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin. 
Ocupação Sustentável do Território Nacional pela Ferrovia Associada ao Agronegócio. 
Empresas Brasileiras de Construção Civil entre as Melhores do Mundo (artigo). 
Instituto de Engenharia promove a 2ª Jornada de Engenharia, Carreiras e Profissões. 
Aviso de pauta para oferecer especialistas de Infraestrutura do IE para falar sobre a parte 
técnica do desabamento da ponte de Gênova, na Itália. 
Instituto de Engenharia Investe em Projeto de Mentoria para Oferecer Aprimoramento 
Educacional, Profissional e Cultural. 
Instituto de Engenharia confere a Roberto Rodrigues o Título de Eminente Engenheiro do 
Ano 2018. 
Governança Metropolitana dos Transportes. 

• Veículos com repercussão: Veja.com, Folha de S. Paulo, Agência Estado, IstoÉ, Rádio Jovem Pan, UOL, 
Correio Braziliense, Capa do jornal Metro, Estado de Minas, DCI, O Tempo, entre outros. 

 

 
Consolidação de resultado de mídia | maio a outubro de 2018 
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Este ano, realizamos diversas melhorias em nosso setor, com aquisição de novos equipamentos de 
videoconferência, renovação de contrato junto à operadora Vivo de cinco novos notebooks para as 
palestras, cursos e videoconferências. 
Realizamos também a atualização de hardware e do sistema operacional de nosso servidor, a fim de 
obter melhor desempenho nas tarefas diárias e possibilitando a inclusão de computadores novos com 
sistema operacional Windows 10 em nossa rede. 
Foi contratado um profissional para implementar em nosso site um sistema financeiro e 
administrativo, com o propósito de implementar o E-Engenharia, modernizar o sistema de pagamento 
e melhorar o serviço para os nossos associados. 
Por fim, estamos em fase de transição da Nova TV Engenharia, remanejando os vídeos para uma nova 
plataforma moderna e com alta definição. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.)  



André Steagall Gertsenchtein 
Diretor-superintendente 

 
Adriana Noemi Pucci 

Diretora de Arbitragem 
Claudia Frankel Grosman 

 Diretora de Mediação 
Jaime Magalhães Machado Júnior  

Diretor Jurídico 
Ricardo Medina 

Diretor de Dispute Boards 
Rui Arruda Camargo 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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A Câmara realizou três palestras dentro do projeto Diálogos na CMA-IE, com debates técnicos 
elevados envolvendo a aplicação das ferramentas de ADR’s, com a participação de players diversos 
envolvidos nos procedimentos. Os temas foram: 
 

•  Avaliação neutra, uma nova forma de resolução de conflitos (março) 
•  A Mediação Empresarial na visão do Advogado, do Mediador e do Cliente (maio) 
•  Aplicabilidade da lei das Estatais às Licitações, à Mediação e à Arbitragem (agosto) 
 

Em dezembro, durante dois dias, foi realizado, em parceria com o Centro Brasileiro de Mediação e 
Arbitragem (CBMA), o 'Workshop Dispute Boards – Infraestrutura e Construção'. No terceiro dia, para 
encerrar o Workshop, foram realizadas as Mesas de Debates 'A Perspectiva das Instituições sobre os 
Dispute Boards' e 'Desafios para Implantação dos Dispute Boards pela Administração Pública'. 
 
Durante o evento sobre Dispute Boards a CMA-IE e DRBF celebraram o 'Acordo de Colaboração para a 
Difusão e Promoção do DB ou Painel de Peritos como Mecanismo de Resolução Antecipada de 
Controvérsias'. O Termo foi assinado por Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto, diretor Regional 
para a América Latina da Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), Fernando Marcondes, 
representante do Brasil na Dispute Resolution Board Foundation e André Steagall Gertsenchtein, 
diretor-superintendente da CMA-IE.  
 
O acordo tem por finalidade, entre outras, cooperar na promoção do DB ou do Painel de Especialistas 
no Brasil, como mecanismo de resolução antecipada de controvérsias: para realizar ações de 
promoção do seu uso nos contratos gerados no setor de construção civil;  buscar o desenvolvimento 
de ações de conscientização e difusão para promover sua incorporação, bem como de atividades e 
ferramentas de comunicação tendentes a esse fim. 
 

 
 

 



VICE-PRESIDÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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Durante o ano findo de 2018 a Diretoria Financeira promoveu as seguintes e principais atividades: 
  
1. Atividades prescritas no Estatuto: 

 
1.1 Acompanhar o movimento financeiro, autorizando despesas que estiverem previstas no 
orçamento aprovado para o exercício em curso. 
Atividade rotineira e efetuada semanalmente por meio de planilhas específicas, que foram 
apresentadas ao vice-presidente de Administração e Finanças, e comentadas durante as 
Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. 

  
1.2 Firmar, conjuntamente com o vice-presidente de Administração e Finanças, ou com o 
presidente, ou com quem por este for substabelecido, os cheques emitidos pelo Instituto de 
Engenharia. 
A exemplo da atividade anterior, também é rotineira e foi exercida semanalmente em dia 
previamente estabelecido. Consiste em assinar todos os cheques e ordens de pagamentos 
emitidos pelo Instituto de Engenharia e que se destinam ao pagamento de salários, encargos 
sociais, impostos, serviços e reembolsos. Como esse serviço é centralizado, os pagamentos 
referentes ao Acampamento e à Câmara de Mediação e Arbitragem, também foram 
executados pela Diretoria Financeira. 

  
1.3 Elaborar com o vice-presidente de Administração e Finanças o relatório do exercício findo 
e o orçamento do ano social entrante. 
Essa atividade é exigida pelo Estatuto do Instituto de Engenharia e foi cumprida sendo que o 
Orçamento do Ano Social Entrante foi apresentado e aprovado por todas as instâncias 
administrativas do Instituto de Engenharia. Nessa previsão orçamentária estão previstos 
todos os valores (entradas e saídas) a serem movimentados durante 2018. 
1.4 Manter escrituração das receitas, despesas e patrimônio em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. 
Essa atividade, por ser especializada, é terceirizada e efetuada por empresas de 
contabilidade e de auditoria externa que produzem respectivamente, balancete, balanço 
anual e parecer dos auditores sendo que todos eles são encaminhados ao Conselho Fiscal 
para sua apreciação e aprovação. 
 

 
 
  

Victor Brecheret Filho 
Vice-presidente de Administração e Finanças 

 

Fernando Bertoldi Corrêa 
1° Diretor Financeiro 

Mauro José Lourenço  
2° Diretor Financeiro  
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2. Atividades específicas para atender os objetivos definidos por essa gestão. Onde se destaca o 
desenvolvimento de métodos que visem alcançar a independência financeira do Instituto de Engenharia. 
Neste item foram tomadas as seguintes ações: 

  
2.1 Cobramos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com apoio do 
nosso Departamento Técnico de Arquitetura, a resposta à nossa solicitação de inclusão do 
Instituto de Engenharia no caderno de registro como Patrimônio Histórico Imaterial e Cultural, 
no intuito de capacitar o Instituto de Engenharia a obter incentivos fiscais via Lei Rouanet (Lei 
8.313/91) aos interessados em apoiar a instituição via doações ou patrocínios, baseados no 
artigo 18 da mesma, sob o item “preservação do patrimônio cultural material e imaterial”. 
STATUS: Continuamos no aguardo da resposta. 

  
2.2 Foi contratado um captador de recursos profissional, no intuito de amplificar a capacidade 
comercial do IE. Além de uma ajuda de custo, a fórmula de remuneração deste profissional é:  

  

REM=CAP0,66667*5 
  

REM = Remuneração do profissional; e 
CAP = Valor bruto captado. 

  
Limitador: REM/CAP<0,2321 

  
A mesma fórmula também é válida para qualquer associado do IE que conseguir captar recursos. 

  
STATUS: Em comparação com o ano anterior a arrecadação via doações e patrocínios teve um 
aumento de aproximadamente 67%. Mas ainda está muito aquém do que necessitamos. 

  
2.3 Com a possibilidade do recebimento do valor do precatório referente à desapropriação do IE 
do Palácio Mauá, verificou-se a necessidade de blindar esse   
montante de tal forma que esse dinheiro não poderia ser consumido pelas despesas correntes 
do IE. Sendo assim, elaboramos uma série de estudos e chegamos à conclusão de que o melhor 
sistema seria o ENDOWMENT. 

  
O endowment, em uma rápida definição, consiste na criação de um patrimônio perpétuo que gera 
recursos contínuos para a conservação, expansão e promoção de uma determinada atividade, por 
meio da utilização dos rendimentos desse patrimônio. 
A geração contínua de recursos diferencia o endowment de formas tradicionais de filantropia, as 
quais envolvem tipicamente a doação de recursos para um objetivo pré-determinado como a 
construção de um laboratório para pesquisas, a reforma de uma instalação específica, a 
implementação de um determinado projeto. 
Fonte: http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona 

 
E dessa forma, montamos o conceito inicial e a espinha dorsal do Endowment do IE, e estamos 
apoiando o Conselho Consultivo na montagem do mesmo, já que cabe a este conselho a 
administração do patrimônio.  STATUS: Em fase final de desenvolvimento. 
 

 
 

 

http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
http://edireitogv.com.br/o-endowment/como-funciona
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2.4 Foi obtido o título de propriedade da nossa sede de campo em São Bernardo do Campo. 
Desta forma, estamos estudando o valor real do imóvel e a possibilidade de venda do 
mesmo. Esse valor seria revertido para o Endowment do IE, citado no item 2.3.  
Além disso, haveria uma redução significativa do nosso déficit para operação e manutenção 
deste imóvel. STATUS: Em estudo. 

  
3. Conclusão: Caso sejam realizados com sucesso os itens 2.3 e 2.4, o IE já estaria entrando 
definitivamente em sua independência financeira, atingindo assim a meta proposta por essa gestão 
na área Financeira. Os itens 2.1 e 2.2 passariam a ser um complemento, bem vindo, de renda. 

 

SECRETARIA GERAL 

DEPARTAMENTO DE LOCAÇÕES 

•  Quadro Social  
 
Associados admitidos: 339 
Associados remidos: 20 
Desligamentos: 150 
Falecimentos: 14 
  
  
•  Atendimento geral aos associados 
  
•  Atendimento aos vice-presidentes de Relações Externas e Assuntos Internos  
  
•  Foram secretariadas seis reuniões do Conselho Consultivo e 12 reuniões do Conselho Deliberativo. 
  
•  Foram secretariados os trabalhos das eleições parciais do Instituto de Engenharia. 

 

Tivemos 63 eventos externos com faturamento de R$ 136.303,37. E 357 eventos internos. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DE ATIVIDADES 
TÉCNICAS 

Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto  
Vice-presidente de Atividades Técnicas 

 

Ricardo Henrique de Araujo Imamura 
Diretor de Programação 

  

Estamos finalizando 2018 depois de quase dois anos à frente da vice-presidência de Atividades 
Técnicas. O trabalho foi intenso, contamos com a colaboração dos colegas da diretoria Executiva 
para viabilizar as ações implementadas no âmbito das Divisões Técnicas, que resultaram na 
revitalização do quadro dos colaboradores, promoção dos diversos eventos e atividades 
patrocinados pelos Departamentos e respectivas Divisões Técnicas. 
  
Ministramos 92 palestras, além das reuniões de trabalho, cursos, seminários e eventos diversos, 
como também representações nas comissões da ABNT. Como resultado final, tivemos em média a 
realização de três eventos semanais. 
  
A nossa proposta para o próximo ano será incrementar os eventos técnicos, o que irá requerer o 
empenho pessoal de todos os membros das Divisões Técnicas e o apoio continuo de todos. 

 
DEPARTAMENTOS E DIVISÕES TÉCNICAS  – Produção 2018 
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DIVISÕES TÉCNICAS PREMIADAS 2018 
  
 Melhor trabalho técnico do ano 
    Doenças causadas pelo uso do ar condicionado e sua prevenção 
    Autor:  Eng. José Manoel de Oliveira Reis 
  
 Melhor trabalho do ano analisando temas de interesse do Setor Público 
    Técnicas de otimização de empreendimentos de construção civil habitacional 
    Autor:  Eng. Carlos Williams Carrion  
 
 Melhor trabalho do ano analisando temas ligados ao exercício da profissão 
    Investigação de causa raiz de falhas e vazamento excessivo em bomba centrífuga 
    Autor:  Eng. Micelli Camargo 
  
 Melhor trabalho do ano analisando temas ligados ao exercício da profissão – Menção Honrosa 
    Projeto de integração entre morador, APPs e áreas de uso comuns 
    Autora: Arqtª e Urbanista Érica Dallariva 
  
 Divisão Técnica mais atuante 
    Divisão de Estruturas 
    Coordenador:  Eng. Natan Jacobsohn Levental   /  Vice-Coord.: Eng. Lúcio Martins Laginha 
    Secretário: Eng. Rafael Timerman 
  
Divisão Técnica com a melhor avaliação qualitativa 
    Divisão de Engenharia Sanitária, Recursos Hídricos e Biotecnologia 
    Coordenador:  Eng.  José Manoel de Oliveira Reis /  Vice-Coord.: Engª Paula Fernanda Morais 
Andrade Rodrigues 
  
Ambas as DTs. premiadas pertencem ao Departamento de Engenharia do Habitat e Infraestrutura 
Diretor:  Eng. Roberto Kochen / Vice-diretor:  Eng. Habib Georges Jarrouge Neto 

 
BIBLIOTECA 

Mauro José Lourenço 
Diretor 

Atualização do Acervo 
Processou 177 itens (serviços de classificação, catalogação, indexação e preparo físico), totalizando 
6428 itens disponíveis para consulta e empréstimo via internet e local. 
 
Atendimento 
 Atualizou o cadastro de associados no Sistema de Automação da Biblioteca para viabilização do 
serviço de empréstimo; 
 Orientou usuários na utilização dos sistemas de pesquisa on-line, atendeu e efetuou  empréstimos do 
próprio acervo e de outras Bibliotecas. 
 
Contatos  
Efetuou contato com editoras para obtenção de lançamentos para divulgação na Revista Engenharia, 
Newsletter/Site  e Jornal do Instituto para posterior incorporação ao acervo. 
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DIRETORIA DE CURSOS 

Marco Antonio Gullo 
Diretor 

 

Ursula Martins Matheus 
Vice-diretora (de jan. a out./2018) 

Eny Kaori Uono Sanchez 
Vice-diretora (desde nov./2018) 

Em 2018, tivemos nove cursos realizados. Foram ministradas 98 horas de aula para 101 inscritos, sendo 
25 associados ao Instituto de Engenharia e 76 não associados, que dá uma média de 12 inscritos por 
curso com 11 horas de aula em média. 
Os resultados financeiros mostram uma receita total de R$ 67.016,00, com resultados bruto de R$ 
28.832,67 e líquido de R$ 18.032.67.                 
Atividades 
Participações em reuniões do Departamento de Engenharia de Produção; de boas-vindas aos novos 
associados; de abertura da revisão da Norma de Desempenho da ABNT, na qualidade de representante 
do IE; promoção de reuniões com a Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP tendo como enfoque 
parceria para formulação de cursos de extensão/pós-graduação. 
Organizador e palestrante do Seminário IE “Acidentes Prediais, Lições Aprendidas”; palestrante do IE no 
3° Congresso Nacional de Síndicos Profissionais CONASIPEN; ministrante de curso “Engenharia 
Diagnóstica em Condomínios” no IE; palestrante do IE no SUMMIT M&T EXPO 2018. 
  
 

 REVISTA ENGENHARIA 

Rui Arruda Camargo 
Diretor 

 

Alessio Bento Borelli 
Secretário 

Foram publicadas quatro edições da Revista Engenharia, correspondendo aos números nº:  636, 637, 
638 e 639,  com um total de 472 páginas e uma tiragem de 3 mil exemplares por Edição. 
 A Comissão Editorial realizou durante o ano de 2018, 13 reuniões, sendo 11 ordinárias: 18/01, 08/02, 
01/03, 05/04, 10/05, 07/06, 05/07, 03/08, 13/09, 10/10 e 08/11 e duas reuniões extraordinárias no 
decorrer do ano sendo: 13/09 e 06/12 de pauta para à programação dos artigos já aprovados a serem 
publicados nas edições subsequentes da Revista Engenharia. 
 Foram recebidos 36 artigos novos para análise da Comissão, dos quais 19 foram aprovados para 
publicação e oito não foram aprovados, sendo que nove continuam em análise. 
 A Comissão Editorial continua se empenhando em diversificar as matérias nos mais variados campos da 
engenharia e da inovação tecnologia, mantendo o conteúdo, boa qualidade e a linha editorial da Revista 
Engenharia em consonância com as diretrizes e atividades do Instituto de Engenharia. A Comissão tem 
incentivado as Divisões Técnicas e os Associados em geral a que apresentem artigos, dentro de suas 
especialidades e experiências pessoais, abordando temas e sugestões de interesse da Engenharia em 
beneficio do desenvolvimento e da inovação tecnológica do Brasil. 

 



VICE-PRESIDÊNCIA DE RELAÇÕES 
EXTERNAS 
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Marcos Moliterno 
Vice-presidente de Relações Externas 

 

Miracyr Assis Marcato 
Diretor de Relações Externas 

Carlos Alberto Stagliorio 
Diretor Regional de Salvador/BA 

Jose Augusto da Silva 
Diretor Regional de Belo Horizonte/MG 

Lawton Parente de Oliveira 
Diretor Regional de Fortaleza/CE 

A vice-presidência de Relações Externas finalizou o trabalho iniciado no ano de 2014, de 
regularização da propriedade denominada Acampamento dos Engenheiros, tendo assim cumprido 
nosso compromisso firmado com os Engenheiros Camil Eid e Eduardo Lafraia, com o depósito de 
duas matrículas referentes à propriedade no Segundo Cartório de Registro de Imóveis de São 
Bernardo do Campo. 
 
Durante o ano de 2018, mantivemos os esforços para solucionar as pendências ainda existentes na 
Municipalidade, relativas à: 
 

A) Aprovação do projeto do edifício a ser construído no terreno da Av. Dr. Dante Pazzanese, 
nº 120, nesta Capital, e; 
B) As multas na Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA referentes à poda/queda de 
árvores no imóvel de nossa sede. 
 

Também temos participando, com outros colegas da diretoria, do trabalho desenvolvido pelo Engº 
Angelo Zanini, na aproximação com as escolas de engenharia mais representativas da profissão. 
 
Como é escopo desta vice-presidência de Relações Externas, mantivemos nossa participação, 
representando o Instituto de Engenharia, no CONDEPHAAT; CADES, OPERAÇÃO URBANA – SP 
URBANISMO, E FIESP (COSEMA). Mantemos ainda nosso esforço junto aos demais colegas do Grupo 
de Sistemas Prediais (membro do DECONCIC, da FIESP), em prol da regulamentação e limitação da 
profissão de arquiteto e urbanista, que está se sobrepondo de forma inadequada, pela falta de 
capacitação,  à atividades da Engenharia Civil, Mecânica e Eletricista. 

 



VICE-PRESIDÊNCIA DE ASSUNTOS 
INTERNOS 
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Neste ano, mantivemos o contato com as escolas de engenharia e entidades irmãs, no nível 
esportivo, social e técnico.  
  
Mais uma vez apoiamos a FAAP na realização do Curso Engenharia aplicada às obras de fundações e 
contenções.  Esse curso se dividiu em aulas teóricas e visitas às obras da Geofix. 
  
Foram entregues mais 300 Prêmios Instituto de Engenharia aos formandos indicados pelas 
respectivas escolas como os alunos que mais se destacaram.  
  
Nosso site mantém o link de diversas escolas de engenharia, como também de várias atléticas, 
empresas juniores, diretórios acadêmicos e associações de ex-alunos. Cada link foi inserido por 
meio de uma parceria, realizando uma “troca” de divulgação.  
  
A diretoria de assuntos acadêmicos, manteve reuniões mensais com diretores de várias escolas de 
engenharia, para discutir temas diversificados e focados nas inovações no ensino. 
  
A diretoria de Assuntos Universitários continua apoiando as reuniões de estudantes de engenharia 
que fazem parte de atléticas de todo o Brasil, e que são realizadas quinzenalmente no Instituto de 
Engenharia. 
 
Realizamos a 2ª Jornada de Engenharia, Carreiras e Profissões como forma de manter a 
proximidade com estudantes de Engenharia. Nessa 2ª Jornada passaram pelo IE mais de 500 
pessoas engenheiros e engenheirandos.  
  

 
  
  

  

Miriana Pereira Marques 
Vice-presidente de Assuntos Internos 

 

Vitor Marques 
Diretor de Assuntos Universitários 

Angelo Sebastião Zanini 
Diretor de Assuntos Acadêmicos 

Flávia Bartkevicius Cruz 
Diretora de Associações de Ex-alunos 

Oswaldo Boccia Jr. 
Vice-diretor de Associações de Ex-alunos 

Nestor Soares Tupinambá 
Diretor Cultural 

Sokan Kato Young 
Diretor de Visitas Técnicas  
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Organizamos visita técnica à Cidade Matarazzo. Programada para ser inaugurada em 2019, é uma 
tranquila e arborizada ilha de cultura e lazer no coração da Avenida Paulista. A vila de edifícios 
históricos tombados foi projetada a partir de 1904 e restaurada pelo Groupe Allard. 
 
Neste ano de eleições, participamos do ciclo de debates com candidatos ao governo do estado e à 
presidência da República, realizados pela Frente Reformar para Mudar. 
  
Quanto aos novos programas e ações realizados pelo Instituto de Engenharia, participamos dos 
grupos: Compliance,  Mentoria e Mulheres. 
  
Retomamos, em parceria com a vice-presidência de Atividades Técnicas, o Happy Hour com os novos 
associados. É uma forma de recepcioná-los, apresentar a Casa e agregar novos valores. Neste ano, 
associaram-se ao IE 138 estudantes de Engenharia e 165 engenheiros. 
  
Nos cadernos elaborados pela presidência, esta vice-presidência participou dos seguintes: Instituto 
de Engenharia do Futuro, Governança Metropolitana dos Transportes, A Hidrovia como Vetor de 
Desenvolvimento e de Integração Multimodal do Brasil e da América do Sul, Grupo Escolas de 
Engenharia, e Desenvolvimento Sustentável: o grande compromisso da Engenharia. 
  
Nos seminários, parcerias e eventos elaborados junto à presidência do Instituto de Engenharia, esta 
vice-presidência coordenou os seguintes: Homenagem aos 50 anos do Metrô; parceria técnica com a 
Associação Brasileira Ensaios Não Destrutivos e Inspeção; Almoço com Monica Porto; parceria técnica 
com a pós-graduação da Mauá; juntamente com o eng. Vitor Marques, ministrou o curso Vistoria de 
Vizinhança; festa do Engenheiro do Ano; festa do Dia do Engenheiro; seminário Acidentes Prediais e 
lições aprendidas; fórum de Debates sobre Pavimentação na cidade de São Paulo;  estande e 
palestras técnicas no M&T EXP; projeto de reforma e adequação da sede atual; tratativas jurídicas 
quanto ao locatário Engemaker . 
  
Eventos externos 
  
Posse da diretoria da ABECE; entrega da Medalha Conciliador 2018 – SCIESP; 
encontros com entidades da Rede de Incorporação Imobiliária (ABRAIC); Colheita do Café (Instituto 
Biológico); Plantio Global (CADES, Vila Mariana); jantar anual da SOBRATEMA; cerimônia de entrega 
do X Prêmio AEXAM Barão de Mauá; Prêmio ABCIC – Obra do Ano em Estruturas Pré-Moldadas de 
Concreto; Master Imobiliário; cursos – Como montar um Coworking e Como ser um Mentor; Fórum 
Grandes Construções - Por um novo projeto de nação; entregas da premiação Melhores Alunos nas 
escolas de engenharia; programa TV ALESP – Nossa Entidade; participação como avaliadora dos 
projetos do curso de Engenharia Civil no INOVA FEI. 
 
Agradeço à minha equipe de trabalho, à diretoria executiva, aos conselheiros, aos associados e não 
associados que me apoiam e incentivam em todas as atividades desenvolvidas por esta vice-
presidência. 
 

  

 



BALANÇO PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2018 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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