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INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO  

NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

CNPJ 37.264.809/0001-30 

(“Instituto”) 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020 

 

I. LOCAL, DATA E HORA: esta Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO 
BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA foi realizada 
em 03 de junho de 2020, às 14:00hs, por videoconferência, tendo em 
vista a quarentena decretada em decorrência do combate à pandemia 
causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), e as assinaturas do presidente e 
secretário, obtidas por meio de assinatura eletrônica. 

 

II. PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo, por 
videoconferência, conforme lista de presença constante desta Ata como 
Anexo I. 

 

III. MESA:  

Presidente: Alexandre de Almeida Barreto Tostes 

Secretário: Carlos Alberto Laurito 

 

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a (i) Eleição de membro do Conselho 
Deliberativo e fixação do seu mandato; (ii) Apresentação dos novos 
Associados. 

 

V. DELIBERAÇÃO TOMADA: Por unanimidade de votos foram tomadas as 
seguintes deliberações: 

- QUANTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DELIBERATIVO: 

(v1) Como membro proveniente dos Associados Apoiadores, a Sra. BRUNA 
RODRIGUES DE PAULA BOUISSOU, brasileira, advogada, casada, portadora 
do Documento de Identidade RG n. M-9.085.626, inscrita no CPF sob o 
n. 001.481.856- 65, filha de Bruno Bouissou e de Lucia Rodrigues de 
Paula Bouissou, e-mail bboouissou@azevedosette.com.br, telefone (31) 
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9956-3776, com endereço comercial situado à Rua Paraíba, nº 1000, 
Térreo, CEP 30.130-145, Belo Horizonte / MG, conforme termo de posse 
anexo (Anexo II) 

(v1.2) A membro do Conselho Deliberativo, Sra. BRUNA RODRIGUES DE PAULA 
BOUISSOU, cuja eleição ora ocorre, presente à reunião, declara que 
aceita o cargo para o qual foi eleita, conforme termo de posse 
assinado, declara expressamente, sob as penas da lei, que não está 
impedida, por lei especial, de exercer o cargo para o qual foi eleita, 
e nem condenada ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade. 

(v2) Como membro do proveniente do setor de entidades setoriais o Sr. 
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA, brasileiro engenheiro civil, portador do 
Documento de Identidade RG nº 10.940.930-9, inscrito no CPF sob o nº 
061.580.806-91, com endereço comercial à Rua Helena, 170 – 2º Andar - 
conjuntos 23 e 24 - Vila Olímpia - São Paulo – SP, CEP - 04552-050, 
para o cargo de membro do Conselho Deliberativo do INSTITUTO BRASILEIRO 
DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA, associação sem fins 
lucrativos e econômicos, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 254, 13° andar, Centro, CEP 01.014-
907, cuja inscrição no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com prazo de 
mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, conforme Assembleia 
Geral, realizada em 03 de junho de 2020, por videoconferência às 14: 
00hs, tendo em vista a quarentena decretada em decorrência do 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Anexo III). 

(v2.1) O Senhor LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA, membro do Conselho 
Deliberativo, que ora torna posse em seu cargo, irá dispor de poderes 
para gerir e administrar o Instituto, nos termos de seu Estatuto Social 
e declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a 
administração do Instituto: ( i) por lei especial; {ii) em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (iii) 
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou ( i v) por crime f alimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a 
propriedade. 
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- QUANTO À APRESENTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS 

(v3) Foram apresentados os seguintes novos associados: 

- Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – Marcio Matheus. 

- Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e 
Efluentes – Luiz Gonzaga Alves Pereira; e. 

- Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – João 
Gianesi Netto. 

 

VI. ENCERRAMENTO, LEITURA E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a 
tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos e 
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a 
qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, debatida e aprovada 
e as assinaturas do presidente e secretário, obtidas por meio de 
assinatura eletrônica 

 

São Paulo, 03 de junho de 2020. 

 

Presidente da Mesa 
 
 

     Secretário  
 
 

_________________________ ____________________________ 
Caio Luiz Carneiro Magri Eduardo Diniz Longo Staino 
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ANEXO I 

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020 

EMPRESA NOME E-MAIL 

IBRIC Sergio W. Etchegoyen sergiowe@gmail.com 

OEC-Odebrecht Alexandre Tostes alexandretostes@oec-eng.com 

SOLVÍ Patrícia Bicudo 
Barbosa 

pbarbosa@solvi.com 

VINCE PARTNERS Cynthia Sisconetto csisconetto@vincepartners.com 

BRASINFRA Carlos Alberto Laurito laurito@brasinfra.org.br 

IBRIC Marcelo Martins 82mmartins@gmail.com 

IBRIC Sergio Leão sfleao@gmail.com 

MENDES JUNIOR 
Eugenio Jose Bocchese 
Mendes 

eugenio.mendes@mendesjunior.com.br 

ANDRADE GUTIERREZ Eduardo D. L. Staino eduardo.staino@agnet.com.br 

ETHOS Caio Luiz Carneiro 
Magri 

presidencia@ethos.org.br 

ABLP João Gianesi Netto joaogianesi@uol.com.br 

SELUR Marcio Matheus matheus@selur.org.br 

NOVA PARTICIPAÇÕES Camila Righetti camila.righetti@novaengevix.com.br 

ABETRE Luiz G. Alves Pereira lgonzaga@abetre.org.br 

AZEVEDO SETTE Bruna Bouissou bbouissou@azevedosette.com.br 

 

São Paulo, 03 de junho de 2020. 

 

 

Presidente da Mesa 
 
 

     Secretário  
 
 

_________________________ ____________________________ 
Caio Luiz Carneiro Magri Eduardo Diniz Longo Staino 

 


