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Com o objetivo de manter a transparência, o Instituto de 
Engenharia traz para seus associados, aos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Consultivo, diretoria e ao público em 
geral, um panorama de suas atividades no ano de 2019.  

O relatório traz as realizações do nosso corpo administrativo, 
técnico, de comunicação e de relações sociais, sempre 

acompanhado de novas metas e melhoria contínua de suas 
atividades. 

O Instituto de Engenharia está sempre aberto para que novas 
pessoas possam trazer seus conhecimentos e força de trabalho. 

Venha se juntar a nós! 
 
 

Inspiramos os profissionais de Engenharia a exercerem sua 
cidadania para desenvolver um trabalho de alta qualidade, com 

o objetivo de construirmos juntos um País melhor 
 
 
 

Boa Leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie-nos seus comentários, dúvidas, sugestões ou críticas para o e-mail 
secretaria@iengenharia.org.br  para que possamos aprimorar nosso 

Relatório a cada ano. 
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APRESENTAÇÃO 

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. 

. 
  
 

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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DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Vice-presidente de Administração e Finanças 

Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto – Vice-presidente de Atividades Técnicas                
Ricardo Kenzo Motomatsu – Vice-presidente de Relações Externas 

Miriana Pereira Marques – Vice-presidente de Assuntos Internos 
João Ernesto Figueiredo – 1º Diretor Financeiro 

Fernando Bertoldi Correa – 2º Diretor Financeiro 
Ivan Metran Whately – 1º Diretor Secretário 

Alfredo Cunha – 2º Diretor Secretário 
George Paulus Pereira Dias – Diretor de Comunicação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente 
Edson José Machado – Secretário 

Adolfo Bolivar Savelli 
Angelo Sebastião Zanini 
Carlos Cotta Rodrigues 

Carlos Pereira de Magalhães Neto 
Cláudio Amaury Dall’Acqua 

Edson José Machado 
Flávia Bartkevicius Cruz 

Francisco Armando Noschang Christovam 
George Paulus Pereira Dias 

Habib Georges Jarrouge Neto 
João Baptista Rebello Machado 

Jorge Pinheiro Jobim 
José Eduardo Frasca Poyares Jardim 

José Roberto Bernasconi 
José Roberto Cardoso 

Kleber Rezende Castilho 
Luiz Felipe Proost de Souza 

Luiz Fernando Portella 
Marcelo Rozenberg 

Marcos de Carvalho Geribello 
Odécio Braga de Louredo Filho 

Pedro Márcio Gomes dos Santos 
Renato Mattos Zuccolo 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza 
Ricardo Henrique de Araújo Imamura 

Roberto Bartolomeu Berkes 
Roberto Kochen 

Rodrigo de Freitas Borges Fonseca 
Rui Arruda Camargo 

Vicente Abate 

 
 
 

5 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 



André Steagall Gertsenchtein – Presidente 

Victor Brecheret Filho – Vice-presidente 

Permínio Alves Maia de Amorim Neto – Secretário 

 
Adolfo Bolivar Savelli 

Alberto Pereira Rodrigues 
Alfredo Eugenio Birman 

Alfredo Mário Savelli 
Alfredo Petrilli Junior 

Amândio Martins 
André Steagall Gertsenchtein 

Angelo Sebastião Zanini 
Antonio Galvão Alvares de Abreu 

Antonio Hélio Guerra Vieira 
Arlindo Virgilio Machado Moura 

Arnaldo Calil Pereira Jardim 
Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa 

Camil Eid 
Carlos Antonio Rossi Rosa 

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 

Fernando Bertoldi Correa 
Francisco Armando Noschang Christovam 

Habib Georges Jarrouge Neto 
Ismael Junqueira Costa 

Ivan Metran Whately 
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto 

João Antonio Machado Neto 
João Baptista Rebello Machado 

João Ernesto Figueiredo 
Jorge Pinheiro Jobim 

José Eduardo Cavalcanti 
José Geraldo Baião  

 

 

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 
Miriana Pereira Marques 

Nelson Aidar 
Neuza Maria Trauzzola 

Ozires Silva 
Paulo Ferreira 

Paulo Setubal Neto 
Permínio Alves Maia Amorim Neto 

Plínio Oswaldo Assmann 
Renato Mattos Zuccolo 

Ricardo Kenzo Motomatsu 
Roberto Bartolomeu Berkes 

Roberto Kochen 
Rui Arruda Camargo 
Sonia Regina Freitas 

Tomaz Eduardo Neves Carvalho 
Tunehiro Uono 
Vicente Abate 

Victor Brecheret Filho 

 

CONSELHO CONSULTIVO 
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Assumi este segundo mandato com o objetivo claro de dar sequência e finalizar os pilares que 
coloquei como meta em minha primeira gestão, que são: atrair novos associados e valorizar o quadro 
atual; atualizar o cadastro; comunicação; modernização do Instituto de Engenharia, e concretizar a 
independência financeira. 
A essência desses pilares é de preparar o Instituto de Engenharia para esse novo mundo, prepará-lo 
para os próximos 100 anos. Quero entregar - em março de 2021, quando finalizo minha gestão - um 
Instituto de Engenharia confortável para a nova diretoria.  
  
Precisamos atingir essas metas atuando dentro de uma legislação adequada ao século XXI. Assim, em 
2019, contratamos um escritório de advocacia para elaborarmos um novo Estatuto, adequado ao 
propósito atual do Instituto de Engenharia e ao mundo de hoje.  
Esse novo Estatuto será direcionado por meio de um Planejamento Estratégico, em que apontaremos 
onde queremos chegar e como faremos isso. 
  
Obtivemos, após longa negociação, resultado positivo para a liberação do precatório da sede do 
Palácio Mauá. Agora, o escritório de advocacia está estudando a aplicação do dinheiro em um Fundo 
Patrimonial Permanente (Endowment). 
  
Paralelo a essas ações, estamos desenvolvendo um projeto de marketing,  com o objetivo de motivar 
os engenheiros a participarem do Instituto de Engenharia, além de criar práticas para captar recursos 
que financiem nossos projetos.  
  
Para conduzir o dia a dia e dar suporte para podermos transformar essas metas em realidade, 
contratamos um engenheiro para assumir o cargo de superintendente.  
  
Fizemos o planejamento da reforma de nossa sede e estamos em vias de executá-la e ter mais 
condições de receber associados e convidados. 
  
O associado virtual já é uma realidade e, hoje, por meio do site do Instituto de Engenharia qualquer 
pessoa pode efetuar sua associação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Queremos ainda mais 
que isso, queremos uma ferramenta que possibilite o surgimento de um novo Instituto em que as 
futuras gerações de engenheiros possam seguir exercendo sua cidadania, e se aprimorando técnica e 
profissionalmente. 

Eduardo Ferreira Lafraia 
Presidente 

 

Ivan Metran Whately 
1° Diretor secretário 

Alfredo Cunha  
2° Diretor secretário  
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Na linha de levar o Instituto de Engenharia para fora das fronteiras de São Paulo, foram renovadas e 
constituídas novas diretorias regionais no Brasil e abertas diretorias regionais no Exterior. 
  
O Projeto Brasil teve sua continuidade com articulações com os governos federal, estadual e 
municipal e outros novos Projetos foram criados ou estão em fase final de estudos.  
Uma equipe trabalha em um novo projeto com diretrizes para a universalização do saneamento até 
2060 e, outra se dedicou ao tema Petróleo e Gás. O assunto foi discutido em dois workshops no IE 
que reuniram empresas do setor para tratar do Desenvolvimento do Novo Mercado de Gás Natural e 
da indústria do Petróleo e Gás no estado de São Paulo.  Temos que, com urgência, transformar essa 
riqueza em potencial, em riqueza real. É urgente que o País maximize de imediato o aproveitamento 
das imensas riquezas do pré-sal, petróleo e gás natural.  
  
O grupo Reformar para Mudar segue trabalhando com força para que as propostas de reforma do 
estado brasileiro sejam aprovadas. Formado por 28 entidades de classe de vários setores econômicos 
- entre as quais o Instituto - nos unimos para atuar na defesa de relevantes questões do cenário 
nacional. 
Reforço que estamos preparando o Instituto de Engenharia para o futuro. Temos que investir nos 
jovens, na educação, em um Instituto sem fronteiras geográficas, onde o conhecimento sobre as mais 
diversas áreas da Engenharia transcenda barreiras  e leve qualidade de vida para a sociedade.  
  

 
 

 

 

Eduardo Ferreira Lafraia 
Presidente do Instituto de Engenharia 
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Neste ano, mantivemos as atividades do dia a dia da Assessoria de Comunicação, sendo aprimorados 
/desenvolvidas as seguintes ferramentas/procedimentos: 
  
No site, a ficha de inscrição para os cursos, palestras e eventos foi alterada para um formulário de 
cadastro que será preenchido apenas na primeira vez que o usuário participar de uma atividade do IE. 
Para as próximos eventos ele apenas clicará se quer participar presencialmente ou pela internet, 
quando for o caso.   
 
Com este cadastro, os usuários passam a ter seu próprio login e senha, ferramenta que será primordial 
para quando forem criadas áreas restritas no site com conteúdos exclusivos. 
 
Com o uso da ferramenta de acesso a áreas restritas do site, fizemos uma enquete fechada para 
associados para escolha da melhor matéria jornalística que concorreu ao Prêmio Instituto de Engenharia 
- Jornalismo Nacional (IEJN) . Esse Prêmio foi criado pela diretoria de Comunicação, entre as inovações 
de 2019, com o objetivo de destacar e incentivar a produção de matérias sobre o impacto da 
Engenharia na vida dos brasileiros.  
 
Com o objetivo de propor matérias institucionais sobre projetos do IE, um representante da Assessoria 
de Comunicação passou a participar das reuniões de pauta da Revista Engenharia. 
 
As transmissões ao vivo  pelo site, Facebook e YouTube do Instituto de Engenharia foram intensificadas, 
após resolução da diretoria de disponibilizar recursos para transmissão ao vivo e gravação  de todos os 
eventos realizados em  meio período ou integral. Em 2019, tivemos 37 transmissões on-line e, em 2018, 
33. 
 
Foi finalizada a transferência dos vídeos antigos da TV Engenharia para a nova plataforma Vímeo. 
 
O sistema de videoconferência obteve ainda mais adesões nas reuniões de diretoria, Divisões Técnicas e 
com os representantes externos. Em 2019, tivemos 1468  horas  de reuniões, com 1525 participantes. 
 
Com a finalidade de divulgar o Instituto de Engenharia nos eventos realizados pela Casa, assim como 
proporcionar uma ferramenta de divulgação para os representantes externos, foi produzido um novo 
vídeo institucional, que também está disponível no site do IE. 
 
Na editoração, continuamos com a coordenação das produções dos Cadernos Especiais desenvolvidos 
por diversos grupos de trabalho da Casa. Em fase final de produção, temos o caderno "Diretrizes para 
Universalização do Saneamento no Brasil"  e "Projeto Brasil". 
 
 
  
 
 

 

George Paulus  
Diretor de Comunicação 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 



Foram publicadas cinco edições do Jornal Eletrônico e uma Edição Especial - Prêmio Instituto de 
Engenharia Melhores Alunos. 96 edições das Newsletters foram enviadas com agendas e notícias gerais 
do Instituto de Engenharia para todo o banco de dados. 
Foi intensificado o uso do  WhatsApp como ferramenta de comunicação dos eventos do IE.  

 

 
Consolidação de resultado de mídia 
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Novos equipamentos - Com o objetivo de modernização do IE, adquirimos três  equipamentos de 
videoconferência. Com isso, conseguimos oferecer maior conforto e flexibilidade aos diretores e 
associados, para participarem de reuniões e palestras remotamente. Para melhorar as transmissões 
ao vivo, adquirimos equipamentos pontuais importados, possibilitando um ganho considerável de 
qualidade.  Por fim, recentemente, adquirimos dois projetores Full HD alocados no auditório e Sala 
BIM.  
 
Renovação de contrato com a Operadora Vivo -  Com esta renovação, conseguimos aumentar a 
nossa banda de internet e reduzir o valor pago com relação ao contrato anterior.  Neste pacote estão 
inclusos cinco notebooks novos (em forma de locação), que estão sendo utilizados em palestras, 
cursos, videoconferências, workshops etc. 
 
Atualização do Servidor Local – Foi realizada uma atualização  de hardware e sistema operacional no 
servidor, afim de obter um melhor desempenho nas tarefas diárias e possibilitando a inclusão de 
novos computadores com sistema operacional Windows 10 em nossa rede. 
 
Modernização do Site – Com o intuito de realizar uma grande modernização em toda plataforma 
virtual do IE, contratamos um programador para implementar novas funcionalidades em nosso site, 
com o objetivo de obter um site mais atrativo, interativo e moderno. Este projeto está em 
funcionamento e em andamento, com updates de melhorias e novas funcionalidades mensalmente e 
tem ligação direta com o projeto do Associado Virtual, pois a melhoria de nossa plataforma nos 
possibilita receber os novos associados à distância com mais qualidade. 
 
TV Engenharia – Além da melhoria na qualidade das transmissões, estamos repaginando a biblioteca 
de vídeos. Mais do que a alteração visual, mudamos a hospedagem dos nossos vídeos para uma 
plataforma mais moderna (Vímeo). Este projeto está em andamento. 
 
Sala “BIM” – Em conjunto com a Empresa Camargo Correia, alocamos (cedido para o curso) 21 
notebooks novos com 21 monitores auxiliares, para realização do primeiro curso de BIM do Instituto 
de Engenharia. 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.)  



André Steagall Gertsenchtein 
Diretor-superintendente 

 
Adriana Noemi Pucci 

Diretora de Arbitragem 
Cláudia Frankel Grosman 

Diretora de Mediação 
Jaime Magalhães Machado Júnior  

Diretor Jurídico 
Ricardo Medina 

Diretor de Dispute Boards 
Rui Arruda Camargo 

Diretor Administrativo e Financeiro 
  

 
  

 

Diálogos na CMA-IE  
Em 2019 a Câmara realizou quatro palestras no formato “Diálogos”, com debates técnicos 
envolvendo a participação de advogados, engenheiros, procuradores e juízes de Direito. As palestras 
tiveram duração de duas horas cada, sempre no período da manhã. 
  
27 de março – Perícias em Arbitragem 
Os debates abordaram temas como a indicação do perito, análise do perfil, impedimentos, conflitos 
de interesse, imparcialidade, custos, vantagens, Protocolo Sachs e Hot Tubbing. 
Palestrantes: Alexandre Palermo Simões, sócio de Ragazzo; Simões, Lazzareschi e Montoro 
Advogados; Gabriel de Carvalho Jacintho, Perito Contábil e Rui Arruda Camargo, Engenheiro. 
  
12 de junho– Design de Mecanismos 
Debate sobre qual o melhor mecanismo para a resolução de conflitos diante de muitas opções tais 
como: Negociação, Conciliação, Avaliação Neutra, Dispute Review Board, Dispute Adjudication Board, 
Arbitragem e Judiciário. 
Palestrantes: Andréa Galhardo Palma, juíza de Direito do Estado de São Paulo; André Rodrigues 
Junqueira, procurador do Estado de São Paulo; Adriana Sarra, advogada e Marcelo Alencar Botelho 
de Mesquita, advogado. 
  
15 de agosto – As vantagens e desvantagens dos contratos de Built to Suit na arbitragem e no 
judiciário 
A palestra tratou do contrato Built to Suit, nova modalidade de investimento que surgiu com o 
intuito de impulsionar o mercado imobiliário, trazendo também uma certa tranquilidade à locatária 
que não precisa direcionar esforços e orçamentos em imóveis, podendo focar suas atividades e 
investimentos exclusivamente naquilo que estiver relacionado ao seu corebusiness.  
Palestrantes: Aurea Vendramin, engenheira Civil e arquiteta; Daniela Brandão Gazel de Araújo, sócia 
de VBD advogados; Ermiro Neto, advogado, e Olivar Vitale, advogado. 
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23 de setembro – As vantagens da mediação e arbitragem nas desapropriações: Aplicação da Lei 13.867 
Com a publicação da lei 13.867/19, que autoriza o uso de mediação e da arbitragem para definir os 
valores de indenização nas desapropriações por utilidade pública, com a finalidade de viabilizar uma 
resolução mais ágil e eficiente entre o ente expropriante e o expropriado, este debate procurou 
levantar questões como, tempo, custo e eventuais lacunas na lei. 
Palestrantes: Ane Elisa Perez, sócia de Manesco Ramires Perez Azevedo Marques Sociedade de 
Advogados; Cesar Pereira, advogado e árbitro, e Cristina Wagner Mastrobuono, procuradora Geral 
Adjunta do Estado de São Paulo. 
  
Reunião GEMEP: 
 
6 de junho– Discussão a respeito da mediação na Engenharia e procedimentos de Resolução de Conflitos 
oferecidos no contexto da Engenharia e suas intersecções com a mediação. 
A CMA-IE recebeu o Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada, GEMEP/CBAr, que tem por 
missão promover o estudo da mediação empresarial privada por meio de debates, pesquisa, ensino e 
palestras de modo multidisciplinar, difundir e fomentar o uso do instituto da mediação. 
Composição da mesa: André Steagall Gertsenchtein, diretor-superintendente da CMA-IE; Claudia 
Frankel Grosman, diretora de mediação da CMA-IE; Ane Elisa Perez, advogada; Maria Roseli Candido 
Costa, advogada, e Silvia Maria Costa Brega, coordenadora do GEMEP. 
 
Café da Manhã – Evento externo  
 
27 de agosto – Café da Manhã no Veirano Advogados – Prova Técnica na Arbitragem  
 Veirano Advogados e a CMA-IE promoveram um café da manhã com debates sobre questões 
polêmicas acerca da prova técnica nos procedimentos arbitrais. Os principais temas abordados foram: 
como maximizar as chances de êxito; perito independente vs. perito das partes; o uso da tecnologia e a 
postura das partes e dos árbitros frente laudos técnicos inconclusivos. 
Palestrantes: Adriana Noemi Pucci, árbitra independente, com o tema “A visão julgadora”, e André 
Steagall Gertsenchtein, diretor-superintendente da CMA-IE, com o tema “A visão do perito”. 
Provocadores: Fabio Aleme e Mateus Aimoré Carreteiro, sócios de Veirano Advogados. 
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Durante o ano findo de 2019 a vice-presidência de Administração e Finanças e suas diretorias 
Financeiras promoveram as seguintes e principais atividades:  
 
Atividades prescritas no Estatuto:  
 
Acompanhou o movimento financeiro, autorizando despesas que estiveram previstas no orçamento 
aprovado para o exercício em curso. 
 
Aplicou eventuais sobras no mercado financeiro dentro de diretrizes de prudência, procurando 
maximizar a rentabilidade. O Fundo escolhido foi o Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FICFI, que 
cobrou uma taxa de administração anual de 0,25%. Este Fundo apresentou uma rentabilidade no ano 
de 5,74%. 
 
É de se destacar no exercício o recebimento do precatório de desapropriação do Palácio Mauá no 
valor de R$ 28.323.368,81. 
 
Deste valor conforme autorização do Conselho Consultivo foram efetivados  os seguintes 
procedimentos: 
 

a) R$ 4.886.796,39 resgatados para ressarcir associados do Instituto de Engenharia que 
adiantaram recursos para a entidade, remunerados exclusivamente por taxa SELIC. 
b) R$ 22.900.000,00 aplicados no Fundo antes mencionado 
c) R$ 536.572,42, mantidos em caixa. 

 
O orçamento de 2019 aprovado, conforme decisão do Conselho Consultivo, previa no quesito 
Receita, as receitas ordinárias decorrentes da operação do IE mais os seguintes aportes aprovados: 
utilização de até R$ 1.800.000,00 do principal do Fundo patrimonial e utilização dos rendimentos 
auferidos por este Fundo arbitrados à época em R$ 309.037,00, ou seja, o total de R$ 2.109.037,00. 
 
 

 

 
 
  

Arlindo Virgílio Machado Moura  
Vice-presidente de Administração e Finanças 

 

João Ernesto Figueiredo  
1° Diretor Financeiro  

Fernando Bertoldi Corrêa 
2° Diretor Financeiro 

 

VICE-PRESIDÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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O orçamento de 2019 sem considerar os ajustes acima aprovado pelos órgãos competentes e o 
correspondente orçamento executado apresentaram os seguintes números: 
 
 RECEITAS  DESPESAS DIFERENÇA 
 
ORÇADA 2.103.658  4.212.695 - 2.109.037 
 
EFETIVADA 2.038.000  4.105.038 - 2.067.038 
 
Conforme se verifica, o déficit primário verificado ao final do exercício fiscal foi menor que aquele 
previsto no orçamento. 
 
O orçamento efetivo realizado utilizou o montante de R$ 2.067.038,00, montante menor que o 
aprovado, cumprindo assim a meta estabelecida. 
  
Concluindo, dos R$ 22.900.000,00 aplicados por ocasião do recebimento do precatório da 
desapropriação do Palácio Mauá, R$ 22.649.339,06 estavam efetivamente aplicados e disponíveis em 
31/12/2019. 
 
O terreno do Acampamento dos Engenheiros tem a sua matricula devidamente regularizada e já existe 
diretriz da Prefeitura de São Bernardo do Campo autorizando construção de até 260 unidades na 
propriedade. Deste modo, abre-se oportunidade real para alienação da propriedade. 
 
Em 2019, ocorreu o início da reforma da sede social no sentido de atenderas exigências do Corpo de 
Bombeiros, para regularização do AVCB. 
 
A gestão financeira do exercício, atividade rotineira, foi efetuada diariamente por meio de planilhas e 
acompanhamentos específicos, que foram apresentadas ao vice-presidente de Administração e Finanças, 
e comentadas durante as Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva.  
 
Os pagamentos foram feitos sempre em conjunto de dois signatários, pelo vice-presidente de 
Administração e Finanças e/ou com o presidente, e/ ou com um dos diretores Financeiros. 
Como esse serviço é centralizado, os pagamentos referentes ao Acampamento e à Câmara de Mediação 
e Arbitragem, também foram executados na forma acima.  
 
Os membros acima elencados elaboraram sob a orientação do  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 2020.  
 
É devidamente mantida a  escrituração das receitas, despesas e patrimônio em livros ( também em 
assessórios modernos) 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.  
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Finalmente, no sentido de melhorar a estrutura administrativa financeira da entidade com vistas a 
otimizar a capacidade potencial de arrecadação de recursos da entidade, foram contratados um 
superintendente de Administração e Finanças e duas empresas especializadas para, 
respectivamente, fornecerem planos de marketing e de estratégia operacional. 
 
Basicamente as metas pretendidas são: 
 
1. Aumentar expressivamente o quadro social, por meio da figura do recém criado Associado 

Virtual, buscando com isso levar o IE aos quatro cantos do País; 
2. Revisão dos procedimentos internos do IE, com o objetivo de tornar sua administração mais ágil 

e eficiente definindo com clareza seus objetivos e suas responsabilidades; 
3. Buscar parceiros privados ou públicos para apoio no desenvolvimento dos nossos projetos; 
4. Ampla divulgação do IE, de suas missão, visão e valores estruturada por um eficaz plano de 

marketing, visando com isso o seu reconhecimento e sua importância na sociedade brasileira. 
 
A vice-presidência de Administração e Finanças, as diretorias Financeiras e o superintendente estão 
à disposição dos associados para eventuais informações adicionais. 

 
SECRETARIA GERAL 

DEPARTAMENTO DE LOCAÇÕES 

•  Quadro Social  
 
Associados admitidos: 295 
Associados remidos: 10 
Associados demitidos: 150 
Associados falecidos: 18 
  
•  Atendimento geral aos associados 
 
•  Secretariadas seis reuniões do Conselho Consultivo 
 
•  Secretariadas 12 reuniões do Conselho Deliberativo 
 
•  Secretariados os trabalhos das Eleições Gerais do Instituto de Engenharia 
  
•  Atendimento à vice-presidentes de Assuntos Internos na documentação e entrega de 253 Prêmios 
“Instituto de Engenharia” aos Melhores Alunos indicados pelas Faculdades de Engenharia.  
  
•  Atendimento ao Projeto Mentoria 
  
•  Apoio ao cerimonial dos eventos Eminente Engenheiro do Ano e Dia do Engenheiro. 

 

Tivemos 72 eventos externos com faturamento de R$ 183.922,50 e 378 eventos internos. 
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Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto  
Vice-presidente de Atividades Técnicas  

Finalizamos 2019 depois de quase três anos à frente da vice-presidência de Atividades Técnicas. O 
trabalho foi intenso e 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 patrocinadas pelos Departamentos 
e respectivas Divisões Técnicas. 
  
Foram ministradas 79 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 a incrementação dos 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 2019 

VICE-PRESIDÊNCIA DE  
ATIVIDADES TÉCNICAS 
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DIVISÕES TÉCNICAS PREMIADAS 2019: 
  
 Melhor Trabalho do Ano Analisando Temas Ligados ao Exercício da Profissão 
    Situação da gestão de riscos na construção civil – avanços e desafios 
    Autor:  Eng. Carlos Williams Carrion 
   
 Divisão Técnica Mais Atuante 
    Divisão Técnica de Estruturas 
    Assessor Especial:  Eng. Natan Jacobsohn Levental  / Coordenador: Eng. Rafael Timerman /  
    Vice-Coord.: Eng. Thomas Carmona / Secretário: Eng. Douglas Couto 
  
Divisão Técnica com a Melhor Avaliação Qualitativa 
    Divisão Técnica de Segurança no Trabalho 
    Coordenador:  Eng.  Jefferson D. Teixeira da Costa / Vice-Coord.: Eng. Theophilo Darcio Guimarães 
 
    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 

Atualização do Acervo 
Foram processados 131 itens (serviços de classificação, catalogação, indexação e preparo físico), 
totalizando 6.559 itens disponíveis para consulta e empréstimo via internet e local. 
  
Atendimento 
Atualização do cadastro de associados no Sistema de Automação da Biblioteca para viabilização do 
serviço de empréstimo. Orientação de usuários na utilização dos sistemas de pesquisa on-line, 
atendimento e efetuação de empréstimos do próprio acervo e de outras Bibliotecas. 
  
Contatos 
Contato com editoras para obtenção de lançamentos para divulgação na Revista Engenharia, 
Newsletter/Site e Jornal do Instituto para posterior incorporação ao acervo. 
  
Outros 
Embalagem e preparo para mudança do local físico da biblioteca.  
Mudança física do acervo de volta ao antigo espaço. 
 
 
  
  

 



DIRETORIA DE CURSOS 

Marco Antonio Gullo 
Diretor 

 

Eny Kaori Uono Sanchez 
Vice-diretora 

Marco Antonio Gullo 
• Participações em reuniões com interessados em parcerias com o IE; 
• Avaliação e aprovação de novos professores/cursos; 
• Deliberações gerais da Diretoria; 
• Representante do IE na Norma de Inspeção Predial ABNT; 
• Palestrante no III Workshop Luso-Brasileiro de Engenharia Diagnóstica, Fortaleza/CE; 
• Representante do IE em entrevista concedida à Folha de S.Paulo; 
• Mediador no 1º Seminário Internacional – Manutenção do Patrimônio Público; 
• Agraciado como Membro Associado Correspondente da Academia Cearense de Engenharia; 
• Representante do IE em entrevista concedida ao SBT; 
• Ministrou cursos nas cidades de Florianópolis/SC, Teresina/PI, Uberlândia/MG, Porto Velho/RO, Porto 
Alegre/RS, Salvador/BA, Chapecó/SC e Fortaleza/CE. 
  
Eny Kaori Uono Sanchez 
• Participação em reuniões para a criação de novos cursos; 
• Avaliação e aprovação de novos professores; 
• Deliberações gerais da Diretoria; 
• Representante do IE nas reuniões do IBAPE/CREA para o Seminário de Avaliações e Normas Técnicas; 
• Participação em reuniões do Grupo Mulheres IE; 
• Participação em reuniões do Happy Hour dos Novos Associados. 
  
Desempenho  
Em 2019, tivemos 13 cursos realizados, foram ministradas 158 horas de aula para 137 inscritos, sendo 
54 associados ao Instituto de Engenharia e 83 não associados, perfazendo média de 11 inscritos por 
curso (12 horas de aula em média). 
  
Os resultados financeiros mostram uma receita total de R$ 100.442,00 com um resultado bruto de R$ 
44.039,53 e um resultado liquido de R$ 28.829,53.                  
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REVISTA ENGENHARIA 

Rui Arruda Camargo 
Diretor 

 

Alessio Bento Borelli 
Secretário 

Foram publicadas três edições da Revista Engenharia, correspondendo aos números nº: 640, 641 e 642 
com uma tiragem de 3 mil exemplares por Edição que perfaz 9 mil impressões deste periódico.  
 
Os números 641 e 642 foram editados sob projeto gráfico/editorial mais atual, visando a facilidade de 
leitura e privilegiando a edição de “boxes”, dando ênfase às citações mais importantes das matérias 
editadas o que contribui para atrair sua leitura. 
 
Lembramos que está se mantendo a tendência da diminuição de edições relativamente aos anos 
anteriores motivado, principalmente, pela falta de anunciantes, apesar dos esforços em reverter essa 
situação.   
 
A Comissão Editorial realizou durante o ano, 16 reuniões, sendo 11 ordinárias: 17/01, 07/02, 14/03, 
04/04, 09/05, 06/06, 04/07, 01/08, 05/09, 03/10 e 07/11 e cinco extraordinárias - realizadas em 03/10 e 
29/10 - para pauta de programação dos artigos já aprovados e que serão publicados nas edições 
subsequentes da Revista Engenharia. 
 
Foram recebidos 42 novos artigos para análise da Comissão, dos quais 18 foram aprovados para 
publicação e 22 não foram aprovados, sendo que 2 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 apresentarem artigos, 
dentro de suas especialidades e experiências pessoais, abordando temas e sugestões de interesse da 
Engenharia em benefício do desenvolvimento e da inovação tecnológica do Brasil. 
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Ricardo Kenzo Motomatsu  
Vice-presidente de Relações Externas 

 

Miracyr Assis Marcato 
Diretor de Relações Externas 

Bernardo Levino dos Santos 
Diretor Regional de Curitiba (PR) 

Carlos Alberto Stagliorio 
Diretor Regional de Salvador (BA) 

Cícero Salles 
Diretor Regional de Washington DC (EUA) 

Felipe Salgado 
Diretor Regional de Estocolmo (Suécia) 

José Antonio Félix Filho 
Diretor Regional de Lisboa (Portugal) 

Lawton Parente de Oliveira 
Diretor Regional de Fortaleza (CE) 

Marcelo Geraldo Batista 
Diretor Regional de Belo Horizonte (MG) 

Nelci de Jesus B. Margalho 
Diretor Regional de Belém (PA) 

 

EXPANSÃO DOS DIRETORES REGIONAIS 
Foram renovadas as diretorias regionais de Salvador (BA) e Fortaleza (CE) e constituídos novos 
diretores regionais em Curitiba (PR); Belo Horizonte (MG) e Belém (PA). Foram abertas diretorias 
regionais no Exterior: Washington (EUA); Estocolmo (Suécia) e Lisboa (Portugal). Todos os diretores 
seguem agenda mensal para alinhamento a projetos e propostas estratégicas do IE. Foram quatro 
reuniões em 2019. 
 
REALINHAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 
Foram realinhadas representações na SP Urbanismo e Condephaat e expandidas  em Conselhos e 
Departamentos da FIESP. 
 
RELACIONAMENTO COM GOVERNOS E ENTIDADES 
Em 2019, foram três agendas de trabalho em Brasília (DF) junto a representantes do Governo e 
entidades representativas, com destaque para vice-presidência da República, Ministérios da 
Agricultura, Economia, MCTIC, Infraestrutura, Minas e Energia, Desenvolvimento Regional, 
Habitação, Cidadania, Mobilidade Urbana e  DNIT, entre outros. 

 

VICE-PRESIDÊNCIA DE  
RELAÇÕES EXTERNAS 
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GRUPOS THINK TANK   
Ao longo do período, a Vice-Presidência de Relações Externas fez a gestão e administração dos 
grupos ‘Fábrica de Ideias’ e ‘Palco de Ideias’, cuja missão foi estabelecer sinergia interdisciplinar para 
projetos estratégicos do IE. Foram 12 reuniões mensais, agregados 108 profissionais (entre 
engenheiros, acadêmicos, economistas, advogados e médicos), que passaram a se associar ao IE e a 
se integrar a projetos da entidade. Os trabalhos redundaram na criação de Grupos de Trabalho e 
Projetos de Petróleo & Gás; Grafeno; Rede de Inovação da Engenharia; Projeto TV Cultura; 
Cooperação IBL (Instituto Brasileiro de Logística) e BIC - Best In Class, dentre outros. 
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Mantivemos o contato com as escolas de engenharia e entidades irmãs, no nível esportivo, social e 
técnico.  
  
Foram entregues mais 300 Prêmios Instituto de Engenharia aos formandos indicados pelas 
respectivas escolas como os alunos que mais se destacaram. E na festa em Comemoração ao Dia do 
Engenheiro, realizada na sede do IE, esses alunos foram honrosamente homenageados.  
  
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 3ª Jornada de Engenharia, Carreiras e Profissões como forma de manter a 
proximidade com estudantes de Engenharia. Nessa 3ª Jornada passaram pelo Instituto de 
Engenharia mais de 500 pessoas, entre 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  

VICE-PRESIDÊNCIA DE  
ASSUNTOS INTERNOS 



26 

Organizamos visita técnica à Usina Henry Bord, juntamente com o diretor do Departamento de 
Mobilidade e Logística. Com o coordenador da Divisão Técnica de Logística e o diretor de Visitas 
Técnicas, iniciou-se a organização de uma visita técnica às mais significantes obras de engenharia da 
China. 
  
Quanto aos programas e ações realizados pelo Instituto de Engenharia, participamos dos grupos: 
Petróleo e Gás; Compliance, Mentoria e Mulheres. 
  
O Grupo Mulheres intensificou suas atividades, mantendo o Happy Hour realizado todas as terceiras 
quintas-feiras do mês, e um almoço técnico nas últimas sextas feiras.  
  
No dia 8 de março, quando comemoramos o Dia da Mulher, realizamos um evento, homenageando 
"Mulheres que fizerem a engenharia, que fazem a engenharia e farão a engenharia".  
  
Em parceria com a vice-presidência de Atividades Técnicas, demos continuidade ao  "Happy Hour 
com os novos associados", como 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. 
  
Poe meio da Divisão Técnica de Avaliações e Periciais, participamos da Comissão para a Elaboração da 
Norma de Avaliações de Imóveis Urbanos do Instituto de Engenharia, e também atualizamos a 
planilha de custos para serviços de engenharia.  
  
Nos seminários, parcerias e eventos elaborados junto à presidência do Instituto de Engenharia, esta 
vice-presidência coordenou os seguintes: festa do Engenheiro do Ano; festa do Dia do Engenheiro; 
seminários Petróleo e Gás; Curso de BIM para Obras de Infraestrutura, em parceria com a Camargo 
Corrêa Infra; parcerias diversas; projeto de reforma e adequação da sede atual; tratativas jurídicas 
quanto ao locatário Engemaker. 
  
Eventos externos 
  
Posse da diretoria do IBAPE/SP; 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 XI Prêmio AEXAM Barão de Mauá; Prêmio ABCIC – Obra do 
Ano em Estruturas Pré-Moldadas de Concreto; Master Imobiliário; cursos – Jantar de 
confraternização – APPJ – Associação de Peritos Paramaçonico Judiciais.  
  
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. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 

INSTITUTO DE ENGENHARIA  
CNPJ 61.647.483/0001-05 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Engenharia, no cumprimento de 
suas atribuições estatuárias, examinaram os dados contábeis e os demais 
documentos integrantes do Exercício de 2019 e após competente exame dos 
documentos contábeis e dos respectivos Pareceres dos Auditores, os 
conselheiros aprovaram o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020  
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