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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DO AMBIENTE CONSTRUiDO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e seis, às 20h45min, no
Centro de Convenções do hotel Costão do Santinho, em Florianópolis/SC, reuniram-se
os associados da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído,
quando foi encaminhado o processo eleitoral para a constituição da nova diretoria da
entidade, para a gestão 2006/2008. A comissão eleitoral foi constituída pelos
associados Ângela Borges Masuero, Arnaldo Manuel Pereira Carneiro e Antônio
Tarcísio Reis, que conduziram o processo eleitoral segundo os estatutos da entidade.
Inscreveu-se uma única chapa: Presidente - Luis Carlos Bonin; Vice-presidente -
Roberto Lamberts; Diretor Financeiro - Washington Moura; Diretor Administrativo -
Lucila Labaki; Diretor de Relações Inter-Institucionais - Francisco Cardoso e Diretor de
Divulgação - Andréa Naguissa Yuba.

A eleição ocorreu sem nenhuma ocorrência, terminando às 22h30min deste mesmo
dia e em seguida foram apurados os seguintes resultados: número total de votos: 36,
sendo 34 votos na chapa 1 e 2 em branco e O nulo. Após a apuração, a comissão
eleitoral encerrou os trabalhos e eu, Antônio Tarcísio Reis, lavrei a presente ata.

Dando continuidade à Assembléia, foi colocado em votação a mudança de foro para
Porto Alegre/RS. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado o aumento
da anuidade para R$ 100,00 (cem reais) para sócio individual.
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Estatuto da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído - ANTAC

Capítulo I - Da denominação, dos fins e da sede da associação

Art.lo - A Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC, fundada
em Brasília em 20 de novembro de 1987, é uma sociedade civil, de âmbito nacional, sem fms
lucrativos e de duração ilimitada, com foro na cidade de Brasília (DF) e sede na cidade em
que pertencer o presidente em cada gestão.

Art.2° - A ANTAC tem por finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas, para:
I. Promover o processo de produção, transferência e difusão de conhecimentos em

tecnologia do ambiente construído, concernentes aos assentamentos humanos e sua
infra-estrutura, bem como às edificações e seu entorno próximo.

11. Contribuir para o estudo e elaboração de políticas de pesquisa e desenvolvimento da
tecnologia do ambiente construído.

111. Representar a comunidade técnico-científica relacionada com a tecnologia do
ambiente construído perante a sociedade civil em geral e, em particular, junto a
organismos governamentais responsáveis pelo fomento ao desenvolvimento
tecnológico e pelas políticas públicas que tenham influência nos assuntos de interesse
dessa comunidade.

IV. Estimular a integração e o intercâmbio entre as Universidades, Centros de Pesquisa e
Empresas Públicas e Privadas para o desenvolvimento da tecnologia do ambiente
construído.

V. Organizar, promover e apoiar a realização de eventos técnicos relacionados com
tecnologia do ambiente construído.

VI. Sistematizar, organizar e difundir o conhecimento em tecnologia do ambiente
construído disponibilizando informações por meio de meios eletrônicos de
comunicação.

VII. Propugnar pela permanente melhoria e valorização das condições de formação
profissional e pesquisa em tecnologia do ambiente construído.

VIII. Promover o intercâmbio com outras associações técnico-científicas correlatas, no país
e no exterior.

Capítulo 11- Do quadro social

Art. 30- O quadro social da ANTAC será constituído pelas seguintes categorias de associados:
I. sócios individuais: pessoas físicas com interesse em tecnologia do ambiente

construído.
11. sócios institucionais: instituições ou empresas públicas ou privadas relacionadas com

tecnologia do ambiente construído.

Parágrafo 10 - Os sócios de qualquer categoria associativa não são responsáveis pelas
obrigações financeiras da ANTAC, nem ela responde pelas obrigações financeiras contraídas
pelos associados quando não autorizadas expressamente pela Diretoria Executiva.
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Parágrafo 20- Os sóciosinstitucionaisdeverãoindicarformalmenteum representanteque será
seu interlocutor em relação à ANTAC. Por sua decisão, os sócios institucionais poderão
mudar seu representante a qualquer tempo mediante comunicação formal à Secretaria
Executiva.

Parágrafo 3° - Todo proponente que solicitar sua inscrição no quadro social da ANTAC
deverápreencherformulárioespecíficoparacadacategoriaassociativainformandodados
cadastrais e terá sua solicitação avaliada pela Diretoria Executiva.

Parágrafo 4° - A qualquer momento um sócio de qualquer uma das categorias associativas
poderá pedir seu desligamento do quadro social da ANTAC mediante comunicação formal
encaminhada à Secretaria Executiva.

Parágrafo 5° - Os sócios de qualquer uma das categorias associativas terão canceladas suas
inscrições no quadro social da ANTAC se deixarem de pagar três anuidades consecutivas.

Art. 4° - São direitos dos sócios individuais da ANTAC:
I. Participar de atividades técnico-científicas promovidas pela ANTAC.
ll. Propor a criação de um Grupo de Trabalho para organizar o desenvolvimento de

atividades sobre um tema de interesse relacionado com tecnologia do ambiente
construído.

ill. Participar dos Grupos de Trabalho da ANTAC.
IV. Receber informações sobre o balanço financeiro e sobre as atividades promovidas pela

ANTAC.
V. Usuftuir de vantagem financeira no pagamento de taxas de inscrição em eventos

técnico-científicos promovidos pela ANTAC.
VI. Participar das discussões e deliberações e propor assuntos em pauta nas reuniões da

Assembléia Geral da ANTAC.
Vll. Votar e ser votado em todas as instâncias da ANTAC.
Vill. Ter assegurado o sigilo de suas informações cadastrais junto à ANTAC.

Art. 5°- São direitos dos sócios institucionais da ANTAC:
I. Indicar representantes para participar de atividades técnico-científicas promovidas pela

ANTAC.

ll. Propor a criação de um Grupo de Trabalho para organizar o desenvolvimento de
atividades sobre um tema de interesse relacionado com tecnologia do ambiente
construído.

ill. Indicar representantes para participar dos Grupos de Trabalho da ANTAC.
IV. Receber informações sobre o balanço financeiro e sobre as atividades promovidas pela

ANTAC.
V. Usuftuir de vantagem financeira no pagamento de taxas de inscrição em eventos

técnico-científicos promovidos pela ANTAC, limitada a um máximo de cinco
inscrições por evento.

VI. Ter assegurado o sigilo de suas informações cadastrais junto à ANTAC.

Art. 6° - São deveres dos sócios da ANTAC:
I. Dar integral cumprimento a este Estatuto.
ll. Manter atualizadas as suas informações cadastrais junto à Secretaria Executiva.
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ill. Manter em dia seus compromissos com a ANTAC, pagando a anuidade
correspondente à sua categoria associativa.

Parágrafo único - A anuidade de cada uma das categorias associativas da ANTAC será fixada
pela Diretoria Executiva.

Capítulo lU - O modo de constituição e funcionamento dos órgãos
deliberativos e administrativos

Art. 7' - São órgãos da ANTAC:
I. A Assembléia Geral.
lI. A Diretoria Executiva.
ill. A Secretaria Executiva.
IV. As Coordenações Regionais.
V. Os Grupos de Trabalho.

Art. go - A Assembléia Geral, órgão soberano da ANTAC, será integrada por todos sócios
com direito a voto.

Parágrafo 1° - A AssembléiaGeral reunir-se-áuma vez a cada dois anos para apreciar o
relatório e a prestação de contas da Diretoria Executiva e para eleger a nova Diretoria
Executiva.

Parágrafo 2° - A Assembléia Geral reunir-se-á a qualquer tempo quando especialmente
convocadapela DiretoriaExecutivapor sua iniciativaou por solicitaçãode pelo menos 1/5
dos sócioscomdireitoa voto.

Parágrafo 3° - A convocação para uma reunião da Assembléia Geral deverá declarar o assunto
a deliberar e será feita por meio de cartas individuais a todos os associados, com antecedência
de pelo menos 30 dias da data fixada para sua realização.

Parágrafo 4° - As deliberações e recomendações da Assembléia Geral serão feitas por maioria
simples dos sócios com direito a voto presentes na assembléia, exceto nos casos de
modificação do Estatuto e da destituição da Diretoria Executiva onde é exigido o voto
concorde de 2/3 dos presentes à assembléia especialmente convocada para este fim, não
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou
com menos de 1/3 nas convocações seguintes, sendo aceitos votos por procuração específica e
votos por escrito encaminhados em tempo hábil à Secretaria Executiva.

Parágrafo 5° -Para deliberar sobre a dissolução da Associação será exigida a aprovação de
pelo menos a metade mais um dos sócios com direito a voto, sendo aceitos votos por
procuração específica e votos por escrito encaminhados em tempo hábil à Secretaria
Executiva.

Parágrafo 6° -Exceto nos casos de eleição da Diretoria Executiva, da destituição da Diretoria
Executiva, da aprovação das contas e da alteração do estatuto, será admitida a deliberação da
Assembléia Geral por meio de reunião virtual, realizada por meio eletrônico, desge-..que
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garantida por senha eletrônica a unicidade e a autenticidade do voto de cada sócio com direito
a voto. Neste caso será considerado o início da reunião da Assembléia Geral na data e hora de
início do recebimento dos votos por meio eletrônico.

Parágrafo 70 - Deverá ser respeitado o prazo de 30 dias antes da Assembléia Geral para a
apuração e publicidade, pela Secretaria Executiva, da lista de sócios regularmente inscritos na
ANTAC. Todas inscrições no quadro social da ANTAC feitas após a publicação desta lista
não darão direito a voto aos novos sócios na Assembléia Geral.

Parágrafo 8° - O adimplemento da anuidade é condição para o direito ao voto em qualquer
instância da ANTAC, podendo ser realizado até o início da Assembléia onde ocorra a votação.

Art. C.J>- Compete à Assembléia Geral:
I. Eleger a Diretoria Executiva mediante votação secreta;
11. Destituir a Diretoria Executiva;
ill. Aprovar relatórios e prestações de contas da Diretoria Executiva;
IV. Alterar o estatuto;
V. Criar, fundir, desmembrar ou extinguir um Grupo de Trabalho.
VI. Decidir sobre recursos apresentados a algum ato da Diretoria Executiva.
VII. Aprovar o Regimento da ANTAC.

Art. 100- A Diretoria Executiva será eleita bianualmente por meio do voto direto e secreto dos
seus sócios e será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor
Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor de Diwlgação e um Diretor de Relações
Inter-institucionais.

Parágrafo 1° - Os membros da Diretoria Executiva somente poderão ser reeleitos uma vez para
o mandato consecutivo.

Parágrafo 2° - Os membros da Diretoria Executiva não poderão receber da ANTAC
remuneração de qualquer espécie, salvo o ressarcimento de despesas comprovadamente
realizadas em decorrência de atividades de representação da Associação.

Parágrafo 3° - A Diretoria Executiva reunir-se-á pelo menos uma vez por ano. Poderão ser
tomadas decisões independentemente de reuniões, mediante o voto por escrito ou por meio
eletrônico dos seus membros. Todas as decisões da Diretoria Executiva serão tomadas por
maioria de pelo menos 2/3 dos seus membros.

Parágrafo 4° - Ocorrendo a renúncia coletiva da Diretoria Executiva, fica automaticamente
convocada uma Assembléia Geral no prazo de 30 dias para a eleição de uma nova Diretoria
Executiva.

Parágrafo 5° -Ocorrendo a vacância de qualquer um dos cargos da Diretoria Executiva, cabe
aos membros restantes designar, ad referendum da Assembléia Geral, o substituto para o
cargo.

Art. 110- Compete à Diretoria Executiva:
I. Regulamentar e executar as deliberações da Assembléia Geral.
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Apresentar relatórios e prestações de contas à Assembléia Geral.
Apoiar e acompanhar as atividades de um Grupo de Trabalho com tema de atuação
definido.
Aprovar o Regimento Interno dos Grupos de Trabalho.
Examinar relatórios e prestações de contas apresentados pelos Grupos de Trabalho.
Criar, apoiar e acompanhar as atividades de uma Coordenação Regional, com área de
atuação definida.
Examinar relatórios apresentados pelas Coordenações Regionais.
Deliberar sobre a inclusão de novos sócios no quadro social da ANTAC.
Deliberar sobre a exclusão de sócios do quadro social da ANTAC, em caso de falta
grave, garantindo recurso ao sócio excluído à Assembléia Geral.
Designar representantes da ANTAC em eventos e fóruns de discussão e perante
entidades, tanto de caráter nacional quanto internacional.
Convocar a Assembléia Geral.
Preparar e divulgar o Plano de Ações para o biênio correspondente à cada gestão da
ANTAC.
Gestionar o apoio financeiro junto a entidades competentes.
Deliberar sobre convênios de interesse para a Associação.
Deliberar sobre o patrimônio da ANTAC.
Deliberar sobre a contratação e a demissão de funcionários.

Art. 12°- Compete ao Presidente:
I. Representar a ANTAC, em juízo e fora dele, podendo para tal fim outorgar procuração

com poderes específicos com prazo não superior ao seu mandato, exceto para fins
judiciais.

lI. Presidir as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral.
ID. Celebrar convênios de interesse da ANTAC aprovados pela Diretoria Executiva.
IV. Abrir e movimentar contas bancárias, juntamente com o Diretor Financeiro.
v. Elaborar o relatório de atividades do período de gestão da Diretoria Executiva.

Art. UV- Compete ao Vlce-Presl<lente:
I. Substituir o Presidente em seus impedimentos, assumindo todas as suas competências.
lI. Auxiliar o Presidente em suas funções.

Art. 14°- Compete ao Diretor Administrativo:
I. Dirigir as atividades da Secretaria Executiva na organização do cadastro de sócios da

ANTAC e das informações administrativas e documentação legal da ANTAC.
lI. Planejar, implementar e monitorar ações para ampliação do quadro social da ANTAC.
ID. Administrar o patrimônio da ANTAC de acordo com as deliberações da Diretoria

Executiva.

Art. 15°- Compete ao Diretor Financeiro:
I. Arrecadar as anuidades dos associados e outras contribuições.
lI. Abrir e movimentar contas bancárias, juntamente com o Presidente.
III. Elaborar prestação de contas do período de gestão da Diretoria Executiva.

Art. 16°- Compete ao Diretor de Divulgação:
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I. Planejar, implementar e monitorar as mídias de comunicação com os sócios da
ANTAC.

TI. Planejar, implementar e monitorar as mídias de comunicação com a comunidade
externa à ANTAC.

Art. I'? -Compete ao Diretor de Relações Inter-institucionais:
I. Coordenar a articulação da ANTAC com Universidades, Centros de Pesquisa e

Empresas Públicas e Privadas.
TI. Acompanhar a representação da ANTAC em todos eventos, fóruns de discussão e

entidades públicas ou privadas.
ITI. Coordenar a articulação dos Grupos de Trabalho da ANTAC.

Art. 18° - A Secretaria Executiva será exercida por um(a) secretário(a) executivo(a),
designado(a) pela Diretoria Executiva.

Art. 1g:>- Compete à SecretariaExecutiva:
I. Realizar as tarefas administrativas da ANTAC de acordo com orientações recebidas da

Diretoria Executiva.

TI. Organizar todas informações administrativas e documentação legal da ANTAC.
ITI. Auxiliar os membros da Diretoria Executiva na realização de suas atribuições.
IV. Manter atualizado o cadastro de sócios da ANTAC.
V. Elaborar a lista de sócios regularmente inscritos na Associação e aptos a votar em uma

reunião da Assembléia Geral.
VI. Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral.

Art.20° - As Coordenações Regionais serão exercidas por um sócio escolhido dentre os
associados da ANTAC em uma região, com o objetivo de auxiliar a Diretoria Executiva da
ANTAC na mobilização e articulação dos associados e na realização de ações em âmbito
regional. A área de atuação de uma Coordenação Regional será definida pela Diretoria
Executiva segundo as necessidades operacionais da ANTAC, podendo ocorrer
simultaneamente regiões compostas por um conjunto de Estados, por um Estado ou por uma
fração qualquer do Território Nacional.

Art. 21° - Compete às Coordenações Regionais:
I. Realizar, com o apoio da Diretoria Executiva, eventos e atividades de interesse da

comunidade técnica relacionada com tecnologia do ambiente construído na região.
TI. Promover a ANTAC na região, por meio da filiação de novos sócios.
TIl. Representar a ANTAC na região, quando designado pela Diretoria Executiva.

Art. 22° - Os Grupos de Trabalho terão o objetivo de reunir os sócios da ANTAC em tomo de
grandes temas relacionados com tecnologia do ambiente construído, para intercâmbio de
informações e proposição de atividades conjuntas.

Parágrafo 1°-Os membros de cada Grupo de Trabalho elaborarão o Regimento Interno que
regulará as atividades do Grupo, podendo incluir a participação de membros não associados à
ANTAC, e definirá a periodicidade de reuniões ordinárias.
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