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Ata da assembleia extraordinária do Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias do Distrito 

Federal – IBAPE DF 

Às vinte horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e quinze no auditório do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, sito à SEPN 508 Bloco B Térreo – Asa Norte – Brasília/Distrito Federal deu-se 

início à Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias do Distrito Federal, no uso de suas atribuições estatutárias. Foram convocados todos os 

arquitetos, engenheiros e demais profissionais de nível superior que atuam com Engenharia de 

Avaliações e Perícias no Distrito Federal, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação 

do relatório anual da Diretoria Gestão 2013-2015; 2)Análise do Balanço e Respectivos Demonstrativos 

Financeiros; 3) Alteração do endereço; 4)Eleição da Diretoria do IBAPE/DF 2015-2017 e 5)Eleição do 

Conselho Fiscal. Todos os presentes assinaram uma lista de presença que faz parte integrante da 

presente ata. O Presidente do IBAPE/DF abriu a reunião informando as realizações feitas pela atual 

diretoria e pedindo para incluir um item na pauta Análise e Aprovação do Regulamento de Honorários 

para Avaliações e Perícias de Engenharia no Distrito Federal, alteração aprovada incluída como quinto 

item da pauta. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente Wilson Lang colocou em discussão a 

pessoa para presidir a Assembleia Extraordinária, o Engenheiro Cássio Tavelin indicou o Engenheiro 

Wilson Lang para presidir com apoio do Engenheiro Iberê Pinheiro de Oliveira foi procedida a votação 

que aprovou por unanimidade a indicação dos nomes. O Engenheiro Wilson Lang convidou o Engenheiro 

Jean Pierre Lang para secretariar a Assembleia Extraordinária que aceitou o convite. Dando 

continuidade o Engenheiro Wilson Lang apresentou o relatório anual da Diretoria Gestão 2013-2015, os 

projetos desenvolvidos, os cursos que foram realizados e a relação institucional com o IBAPE Nacional, 

sem nenhum questionamento pelos presentes foi passado para o item seguinte. O Engenheiro Iberê 

Pinheiro de Oliveira apresentou os documentos fiscais da Gestão 2013-2015 informando que o IBAPE/DF 

está em dia com suas obrigações e apresenta um montante positivo na conta bancária para custear as 

despesas ordinárias do Instituto, o Engenheiro Wilson Lang colocou em votação que foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Engenheiro Wilson Lang informou aos presentes a necessidade da alteração 

do endereço e os motivos que levaram ao Instituto fazer essa mudança, para o Setor Comercial Local 

Norte Quadra Cento e dezesseis Bloco D loja Vinte e Sete – Asa Norte, Brasília/Distrito Federal, foi 

aprovado e feito o pedido para alteração o mais rápido possível. Passando para o quarto item da pauta, 

Eleição da Diretoria do IBAPE/DF 2015-2017, o Engenheiro Wilson Lang apresentou a chapa composta 

por Engenheiro Onísio Ludovico de Almeida Filho – Presidente; Iberê Pinheiro de Oliveira – Vice-

Presidente; Cássio Tavelin – Diretor Técnico; Caio Cicero Madrid Magalhães – Diretor Cultural; Gabriella 

Lobo De Queiroz – Diretora de Eventos; Marcos Antônio Alves Da Silva – Diretor Administrativo; Hertz 

Brenner A. Costa – Diretor Financeiro; Wilson Lang – Diretor de Relações Institucionais; Ives Yokoyama 

de Almeida – Diretor de Relações com os Associados; sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Composta a Diretoria foi aberto o processo de eleição para o Conselho Fiscal do mesmo período da 

Diretoria sendo eleitos por unanimidade: Aline Mercedes da Silva Lérias, Fernando Alberto Santoro 

Autran Junior e Eron Campos Saraiva De Andrade. Conforme incluído na pauta o último item Aprovação 

do Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia, o Engenheiro Wilson Lang 

apresentou o documento que foi amplamente discutido e conversado entre a Diretoria 2013-2015 

sendo que foi fixado pela Assembleia o valor de trezentos e vinte reais para hora técnica e três mil e 

quinhentos reais como remuneração mínima do profissional, que foi aprovado sem ressalvas. Nada mais 

a tratar, o presidente colocou em apreciação a ata desta reunião que submetida à votação foi aprovada 

por unanimidade e a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e trinta minutos. Ata na qual eu, 
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Jean Pierre Lang, secretariei e lavrei e que será assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia 

Extraordinária e pelo Presidente Eleito nesta Assembleia. 

 

Brasília, 26 de maio de 2015.

 

 

Wilson Lang 

Presidente da Assembleia Extraordinária 

 

 

Onísio Ludovico de Almeida Filho 

Presidente Eleito do IBAPE/DF 

 

 

Jean Pierre Lang 

Secretário da Assembleia Extraordinária 


