ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ITIE REALIZADA EM
01/02/2020

Em primeiro de fevereiro do ano de 2020, na sede social do Instituto de Tecnologias
de Industrialização das Edificações, doravante denominado ITIE, localizada a Rua
Prudente de Moraes, 596, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.201-004,
com a presença dos Senhores Antonio Gilberto de Freitas Filho, Luiz Antonio Pellegrini
Bandini, Bruna Canela, Daiane C. Dantas e Rosalvo Holtz Santos Junior, deu-se início
em segunda chamada a Assembleia Geral Extraordinária e com a palavra o Senhor
Antonio Gilberto de Freitas Filho, Diretor Geral do ITIE, que colocou em discussão e
votação a Ordem do Dia elencada na convocação, sendo:
ORDEM DO DIA: (i) Apresentação das ações desenvolvidas durante 2019, (ii)
ajustes no Estatuto para corrigir dois erros formais, (iii) incluir a possibilidade de
reuniões por teleconferência e (iiii) deliberações para formação da nova diretoria e
presidência do conselho para o próximo triênio.
(i) Ações desenvolvidas durante 2019:
•

Apoio a criação e consolidação do Instituto Business House (BHOUSE) através
da aproximação de nossos parceiros para colaborarem com a Mostra de
Arquitetura que deu origem a sede do mesmo, cooperação com palestras na
sede e na FEICCAD, no evento da ISA Campinas e suporte na coordenação de
grupos de negócio da cadeia produtiva da construção civil. Agradecimentos a
Presidente Senhora Lurdes Dorta e a Diretora Administrativa Rosana Ferrari
pela possibilidade de parceria institucional e criação da primeira oficina
educacional do programa inteligência multi construtiva na sede do BHOUSE.

•

Aproximação do ITIE junto Instituto Monte Pascoal de Goiânia onde o referido
instituto decidiu lançar dois cursos de pós-graduação lato sensu no formato
presencial dentro da metodologia do programa Inteligência Multi Construtiva.
Agradecimentos ao Diretor Érico Meirelles do Instituto Monte Pascoal.

•

Elaboração de novos sites para dar visibilidade aos programas do ITIE e um
exclusivo ao programa educacional, sendo www.itie.org.br e www.imc2.org.br

Agradecimentos ao Gabriel Miorin da Agencia Rocket Works
•

Programa de Logística Reversa e Desenvolvimento de Produtos possibilitou
que a SBR Soluções em Beneficiamento de Resíduos e a Vimpla Blocos
introduzir no mercado através de campanha de vendas e divulgação de blocos
de concreto para serem utilizados como vedação e pavers para passeio,
materiais produzidos com 100% de agregados reciclados do GERESOL –
Jundiaí/SP. Seguimos agora buscando desenvolver aperfeiçoamento de um
artefato monolítico de concreto simples para múltiplas finalidades construtivas
e abrir canais de distribuição de produtos e também apoio a pesquisa.

•

Sugerimos o tema e apoiamos o Vereador Cristiano Lopes do município de
Jundiaí na aprovação de projeto de lei que reconhece a ICT – Instituição de
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Ciência e Tecnologia municipais para poderem usufruir dos benefícios da lei
federal de incentivo a ciência e tecnologia junto ao município, logramos êxito
na Câmara Municipal de Jundiaí com a aprovação por unanimidade, porém
tivemos o projeto vetado pelo executivo municipal.
•

Realização de Palestras sobre tecnologia aplicada a industrialização de
edificações para alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura em Goiânia
no CREA – GO, PUC e UNIP para apoiar a iniciativa do Instituto Monte Pascoal
no lançamento dos cursos com os conteúdos e metodologia do programa
inteligência multi construtiva.

•

Realização de mini cursos sobre construção modular durante a Expo Container
City em sua primeira edição no município de São Paulo e entendimentos para
parceria no lançamento do FOCOS – Fórum da Construção Off-Site a ser
realizado na segunda edição em 2020. Agradecimentos a MB Produções pelo
apoio a iniciativa de criar um evento B2B de integração da cadeia produtiva
de soluções industrializadas para a construção civil.

•

Participação no 4º Congresso Latino Americano de Light Steel Frame com a
apresentação do tema Inteligência Multi Construtiva e também com stand
onde apresentamos todos os programas do ITIE e apresentamos oficialmente
a iniciativa do Instituto Monte Pascoal com o curso de Projeto e Construção
de Edificações nos Sistemas Construtivos Light Steel Framing e Wood Framing
e também o curso de Projeto e Produção de Estruturas Metálicas e Mistas com
as ferramentas da Indústria 4.0 neste Congresso. Agradecimentos ao Eng.
Bandini do ITIE e a Gisele Monsores da Sabios Experience Tecnologia pelo
apoio durante todo os dias do evento em nosso stand atendendo interessados,
Dry Levis, RCubo, Proenvil, Herf, +Viver e Instituto Monte Pascoal que
colaboraram financeiramente com o ITIE para atingirmos o valor da cota de
participação no Congresso e realizamos a exposição das marcas como forma
de retribuição ao apoio.

•

Exposição na FACENS – Faculdade de Engenharia de Sorocaba de edificação
modular em sistema hibrido com wood framing e light steel framing durante
primeiro trimestre de 2019. Agradecimentos a Engª Karina Leonetti.

•

Apoio ao SESI e Secretaria de Obras do município de Cruzeiro/SP para
lançamento do curso de aperfeiçoamento técnico em carpinteiro wood frame.
Agradecimentos ao Eng. José Franco de Moraes Neto pela iniciativa.

•

Firmamos parceria com a ACCA Softwares, empresa italiana de soluções BIM
para fornecimento de softwares para cursos.

•

Realização do primeiro WorkShop BricsCad BIM em julho em parceria com a
Hexagon PPM para apresentarmos gratuitamente a importância da tecnologia
Building Information Modeling ao público. Agradecimentos as empresas HERF
e Proenvil pelo apoio financeiro na locação de espaço, e aos profissionais Arq.
Adriano Sales do ITIE e Eng. Fábio Azalini da NA Tecnologia na condução
técnica do tema BIM e ao SEESP pelo apoio na recepção dos inscritos.
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•

Participação do ITIE em palestras nas semanas de engenharia, tecnologia e
infraestrutura das Faculdades Anhanguera Jundiaí, UNISAL Campinas e
Americana. Agradecimentos ao Prof. Alaor do ITIE

•

Palestra sobre a Indústria 4.0 aplicada a produção de Edificações na AEAS –
Associação dos Engenheiro e Arquitetos de Sorocaba. Agradecimentos ao Eng.
Samuel Flora que possibilitou a aproximação.

•

Apresentação do tema Resíduos da Construção e Demolição na FACENS –
Faculdade de Engenharia de Sorocaba na semana do Habitat promovida
mundialmente pela ONU, onde pudemos demonstrar resultados de nosso
programa de logística reversa em parceria com a SBR.

•

Início do projeto e ampliação da Oficina Escola em Várzea Paulista /SP,
através do esforço pessoal e financeiro do Eng. Rosalvo Holtz do ITIE a frente
da direção desta iniciativa.

•

Tivemos a honra de participar da comissão julgadora para escolha do projeto
da nova sede a AEAS – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba.
Agradecimentos ao Eng. José Carlos Carneiro que conduziu com lisura e
profissionalismo e isonomia todo o processo.

•

Parceria entre ITIE e a empresa + Viver Edificações para o lançamento do
primeiro Parque de Morar no município de Itupeva. Agradecimentos a
Arquiteta Mirian do ITIE, Eng. Alan da Topar, Adv. Ivan da Remax Champions,
Sr. Edielson Carlos da +Viver e ao empresário André da Qualifer Arquitetura
Industrial no esforço de viabilização desta inciativa.

•

Reunião em Jundiaí/SP com o CEO da R&S Tavares Associates – San Diego –
CA – EUA e Sr. Alberto Silva do Grupo Lafaete de Belo Horizonte para
discussões sobre a viabilização do Modular Building Institute Mercosul e visita
ao projeto da Oficina Escola em implantação no município de Várzea Paulista.
Agradecimentos ao Sr. Ralph Tavares do ITIE por propiciar este encontro e
ainda doar literatura ao acervo da biblioteca do ITIE.

•

FOCOS – Fórum da Construção Off-Site onde o ITIE responde pela Curadoria
do Evento e o Livro digital sobre Construção Off-Site foram classificados para
patrocínio na seleção pública nacional promovida pelo CONFEA.

•

Participamos como palestrantes na 2ª Edição da Expo Blockchain em
Campinas apoiando nosso parceiro BTH Solutions na divulgação do projeto
Work Valley Network. Agradecimentos ao CEO da BTH Sr. Rodrigo Cremer.

•

Firmamos Termo do compromisso com a Universidade Candido Mendes,
Campus Ipanema para oferta de curso de pós-graduação lato sensu nas
modalidades, presencial, semipresencial e ead. Agradecimentos a Maria
Teresa Ferandes e ao Instituto Business House pela aproximação das
instituições a direção da UCAM pela confiança e apoio.
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•

Participação do ITIE no Simpósio de Tecnologia promovido pela ASSEAG no
município de Guarulhos/SP. Agradecimentos a Arquiteta Magda e ao
Presidente Gilmar Godoy pela iniciativa e apoiar a divulgação de novas
tecnologias construtivas.

(ii) Adequar Estatuto:
•

O Eng. Bandini fez considerações apoiando a teleconferência e meios digitais
como forma de formalização de assembleias, reuniões e enquetes e debates
através de nossa plataforma digital e outros meios como forma de atendermos
as necessidades crescentes de apoiadores do ITIE que se encontram em
diversos estados da federação na atualidade.

•

Corrigir erro formal, no artigo 31, vez que ele não tem parágrafo 3º.

Art. 31. – O INSTITUTO será dissolvido por decisão da Assembléia Geral Extraordinária,
especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível a continuação de suas
atividades, por aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos sócios ou pelo Diretor Geral,
no caso previsto no art. 20, parágrafo 3º.
(...)
Art. 20. - Compete à Diretoria:
I – executar a programação anual de atividades da Instituição;
II – elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual;
III - executar as Ordens Normativas do Conselho e emitir Ordens Executivas para
disciplinar o funcionamento interno da Instituição;
IV – nomear e/ou contratar tantos profissionais quantos bastem para auxiliá-lo na execução
de assuntos específicos visando os fins do Instituto.

A redação deveria ser voltada para o artigo 22, par. 3º
Art. 22. - O Conselho será constituído por um Presidente dotado de poderes deliberativos,
consultivos e de fiscalização.
(...)
Parágrafo 3º. Não havendo interessados para eleição do Presidente do Conselho e não sendo
do interesse do Diretor Geral a assunção do cargo até que haja candidato (s) à eleição,
caberá a este último conduzir o processo de extinção da Associação.
•

Dar redação clara que o Diretor Geral não é cargo eletivo.

(iii) Eleições da Nova Diretoria:
•

O Eng. Antonio Gilberto de Freitas Filho, Diretor Geral do ITIE, que irá
permanecer nesta função na nova diretoria, agradeceu o empenho de todos
os membros, empresas e associações parceiras, destacou o apoio do Eng. Luiz
Antonio Pellegrini Bandini à frente da Presidência do Conselho que neste
momento é transferida por unanimidade de votos dos presentes ao Eng.
Rosalvo Holtz Santos Junior, onde desejamos sucesso neste novo ciclo do
ITIE.
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•

Na sequência foram indicados nomes de profissionais para compor cargos de
diretoria conforme os programas e projetos de portifólio do ITIE,
responsabilizando-se por gerir as iniciativas até 31 de dezembro de 2022,
após a concordância unânime dos presentes e votação por aclamação a Nova
Diretoria ficou composta da seguinte forma:

•

Rosalvo Holtz Santos Junior – Presidente do Conselho

•

Antonio Gilberto de Freitas Filho – Diretor Geral

•

Luiz Antonio Pellegrini Bandini – Diretor da Oficina Escola

•

Lurdes Dorta – Diretora da Oficina Escola

•

Maria Teresa Fernandes – Diretora Pedagógica

•

Alaor Leandro Rosa – Diretor Pedagógico

•

Adriano Sales – Diretor Centro Excelência BIM

•

Mirian Cottafava – Diretora Parques de Morar

•

Guilherme Ferreira – Diretor de Tecnologia

•

Ivan Pontelli – Diretor de Tecnologia

•

Bruna Canela – Diretora de Tecnologia

Após a declaração da nova diretoria, o Diretor Geral do ITIE desejou sucesso a todos
nas suas funções e informou que a taxa de contribuição será única e facultativa,
porém pré-requisito para obter os benefícios de descontos e bolsas em cursos, acesso
a softwares dos parceiros, eventos de nosso calendário 2020, benefícios dos
programas de portifólio e deu por encerrada a sessão e lavrou a presente ata de
eleição, determinado que a mesma seja registrada no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Jundiaí.

Jundiaí, 01 de fevereiro de 2020.

_____________________________
Antonio Gilberto de Freitas Filho
Diretor Geral - ITIE
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