CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

ANEXO I
Indicação de profissional para ser galardoado
com a Medalha do Mérito ou Inscrição no Livro
do Mérito do Sistema CONFEA/CREAS.

1-

Proponente: Associação de Engenheiros e Arquitetos do Oeste – AEAO.

2-

Profissional: JOSIAS ANTONIO MASCARELLO

3-

Filiação: Pai: ALDO AMBRÓSIO MASCARELLO
Mãe: MAFALDA MATHILDE SOPRANA MASCARELLO

4-

Data de Nascimento: 1º DE MAIO DE 1953

5-

Naturalidade: CHAPECÓ-SC-BRASIL

6-

Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 223D-CHAPECÓ-SC

7-

Telefone:049 33232002 ; 049 99138-0681

8 - Formação profissional : ENGENHEIRO CIVIL – CREA nº 11317-0
(diploma-se pela PUC de Porto Alegre em 28 de dezembro de 1979)

9•

Resumo das principais atividades profissionais:
1980-1981 - Inicia suas atividades em Chapecó, atuando na área de projetos,
abrindo seu escritório na casa dos pais.

•

1981-1982 - Atua como engenheiro responsável técnico pela empresa Soprana
Empreendimentos Imobiliários.

•

1983 à 1985 - Associa-se e gerencia as atividades do hotel Soprana (Um dos
mais tradicionais da cidade)
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•

1986 - Fundador e responsável técnico pela empresa Construtora Catarinense
LTDA, criada em 1º de junho de 1986. A empresa atuou em diversas áreas, tais
como; obras industriais, comerciais, prediais e residenciais.

•

1995 - Fundador e responsável técnico pela empresa Incorporações Chapecó
LTDA, criada em 1º de junho de 1995 a empresa atua na construção e
incorporação de prédios residenciais de alto padrão

10 - Feitos relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1981: Eleito presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste
de Santa Catarina.
1987: Participa, como sócio fundador, do Sindicato da Indústria da Construção
Civil, do Oeste de Santa Catarina (Sinduscon).
1994: Participa ativamente na fundação da ACC- Associação Chapecoense de
Construtores, vindo a ser o 1° presidente da entidade.
1996: É eleito Presidente do Sinduscon Oeste.
1997: É eleito Presidente do Centro Empresarial de Chapecó.
2001: É eleito Presidente do Conselho Deliberativo da ACIC – Associação
Comercial e Industrial de Chapecó.
2002: Preside o Conselho Consultivo da ACIC.
2009/2010: Presidente do Country Club Chapecó.
2010/2011: Reeleito Presidente do Country Club Chapecó.
2013/2014: Presidente do Conselho Deliberativo do Country Club.
25 de agosto de 2014: inaugura a nova sede da Construtora Catarinense.
2014: Eleito Empresário do Ano 2014 pela ACIC.
2015: lança o livro Mascarello, Cinco Gerações de Construtores, onde resgata
a história de seus antepassados com suas belas obras executadas no sul do
pais. Destacaram- se como Mestres em catedrais, igrejas, seminários e
colégios. Também no livro é contado um pouco da história da família
mascarello.
2016: Às vésperas da comemoração dos 70 anos da ACIC e o 1º Centenário
do Município de Chapecó, Josias é eleito Presidente da ACIC gestão
2016/2017. Em setembro do mesmo ano, assume a presidência da Mercoagro,
considerada uma das maiores e mais completas feira industrial de carne da
América Latina. Em novembro de 2016, no cargo de Presidente da ACIC,
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•

•

•

enfrenta com muita comoção e dor a grande tragédia da queda do avião com a
delegação da Chapecoense, onde perdeu grandes amigos e colegas da vida
empresarial. Capitaneou com toda a diretoria da ACIC a logística de apoio e
amparo ao triste evento das vítimas, no estádio Índio Condá.
Em 2017, ainda como Presidente da ACIC, liderou o projeto Marco da Paz
(monumento erigido no Parque Medellin, bairro Líder), com o apoio do SICOM,
da CDL, Sinduscon, Rotesma e Prefeitura Municipal de Chapecó.
No mesmo ano, foi também Presidente da Comissão Central Organizadora
(C.C.O) da EFAPI 2017, que completava 50 anos de realizações, festejando
também neste mesmo ano o Centenário de Chapecó.
Paralelamente a essas atividades, Josias atuou também em vários clubes de
serviço, conselhos comunitários e sindicatos; dentre eles destacamos: Lions
Club, Verde Vida, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Conselho de Administração da Paróquia Santo Antônio, de Chapecó.

11 - Informações complementares:
•

CAPACITAÇÕES ADICIONAIS-CURSOS/ CERTIFICADOS

- Tecnologia

em coberturas de cimento amianto promovido pela Brasilit em dezembro

de 1977;
- Instalações hidro sanitárias com PVC promovido pela Brasilit em 1978;
- Recuperação de estrutura promovido pela Jatocret engenharia LTDA em setembro
de 1983;
- Legislação empresarial promovido pela IOB em novembro de 1986;
- Administrar com criatividade promovido pela Kuaroupp em junho de 1989;
- Desenvolvimento empresarial promovido pelo instituto nacional de desenvolvimento
empresarial em agosto de 1990;
- Prevenção de acidentes de trabalho, promovido pelo sindicato do; metal mecânico e
do material elétrico de Chapecó- em 20/02/1995;
- Forum internacional de empresas de participação comunitária promovido pelo
Sebrae em março de 1996;
- Lei das licitações, risco da construção e código de defesa do consumidor.
- Gestão do conhecimento, promovido pela Uno Chapecó, em setembro de 1999.
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- Mediação e arbitragem, promovida pelo instituto de ciências jurídicas em março de
2000.
- Mediação e arbitragem, ministrado pelo Dr. João Bosco Lee e Dra. Daniela Zavadski
em 07/06/2002.
- Responsabilidade civil do empregador, promovido pela ACIC de Chapecó, em
junho/2006.
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