Ata Reunia o IAB - nu cleo Campinas
19/02/14
Presentes:
Alan Cury, Ricardo Hofer, Douglas Ellwanger, Denis Perez, Fábio Pires, Valdemir Rosa.
Ausentes justificados: Plinio Beaz, Fernando Consoni, Debora Frazatto, Bruno Turola, Maria
Rita Amoroso e Marcelo Juliano.

Assuntos Tratados:
1. Reunião CAU SP/ Casa do Arquiteto de Campinas
a. Foi feita reunião com presidente do CAU-SP junto a diretoria da AREA dia 12/2.
b. Ficou acordado realizar reunião em Campinas com a Presidência do CAU e
posteriormente um evento aberto aos arquitetos.
c. Foi comentada a possibilidade de parceria entre as entidades através de
subsídio de R$2.500,00 mensais do CAU para disponibilização de espaço de
50m² dentro da entidade.
d. Possibilidade de parceria com empresa CN Copiadora, parceira da entidade,
para locação de espaço vago disponível em ponto nobre da cidade.
e. Convite à livraria do Bookstore (Reinaldo) para parceria na locação e
disponibilização de espaço para livraria e café.
f. Fica definido que o vice-presidente Valdemir fara contato com as empresas
para viabilizar as parcerias.
g. Douglas fica responsável para elaboração de proposta gráfica para
apresentação ao CAU.
2. Custo e regras para eventos do IAB
a. Atualização de normas da gestão 12-13
b. Alterações listadas abaixo:
i. Atualização do valor para R$2.300,00
ii. Revisão ortográfica será elaborada pelo Douglas.
c. Fica prevista revisão do valor no segundo semestre de 2014.
d. Preparação de Folder de apresentação de regras e do espaço disponível.
e. Formar Grupo de Eventos que se responsabilizara pela coordenação, busca e
divulgação dos eventos e estabelecera meta anual de eventos.
f. Constar definição de grupo em pauta para próxima reunião.
3. 1º ARQBoteco IAB
a. Evento de abertura do ano com objetivo de confraternização conforme
sugestão do Maxwell
b. Adicionar as tarefas ao Grupo de Eventos
c. Fabio fara contato com Maxwell para dar andamento no evento.
4. Nova lei de Calçadas
a. Apresentação das considerações feitas pelo GT de Calçadas.
b. Proposta volta para o Grupo para revisão dos itens listados abaixo.
i. Rever escopo/conceito da apresentação em nova reunião.
ii. Marcar reunião extraordinária o mais breve possível para conclusão da
questão.

5. Concurso da Casa Sustentável Taquaral
a. Já foi determinado local nobre junto ao portão 5.
b. Aguardando aprovação jurídica da prefeitura.

Eu Ricardo Hofer redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os presentes.

