Ata da 5ª. Reuniao Ordinaria do
Nucleo Regional Campinas do IAB
28/05/14 – 18:30hs
Presentes:
Alan Cury, Denis Perez, Luís Antônio Jorge, Valdemir Rosa, Douglas Ellwanger, Ricardo Hofer e
Eduardo Pereira e Fernando Consoni.
Ausentes justificados: Bruno Felício

Assuntos Tratados:
1. ASSUNTOS GERAIS
a. Caderno 1ª Conferencia CAU –SP
i. Denis ira redigir carta de contestação sobre a falta de citação da
participação do IAB Campinas na organização e participação do
evento.
b. Cursos
i. Fotografia
 Curso rápido de 1 dia para aprimorar as técnicas de
fotográficas das edificações.
 Luís Antônio fara contato com Leonardo Finotti e Nelson Kon.
ii. ArqFuturo Campinas
 Possibilidade de Fazer um evento “pocket” em Campinas.
 Evento de 1 dia, como modelo feito no RJ
 Propor tema para evento:
a. Futuro da Cidade e RMC
b. Aeroporto + Polo Tecnológico
 Possibilidade de Apoio da PMC
 Beneficio para associados
 Criar GT para tratar o assunto do tema
iii. Gestão Qualidade do Projeto
 Cancelado por motivos maiores. Será Reprogramado para a
segunda metade de Julho.
c. Concurso Casa Sustentável – Taquaral
i. Após embates jurídicos com PMC foi definida a contratação do IAB
para organização do concurso
ii. Foi solicitada a criação da casa do Arquiteto de Campinas para uso das
entidades da cidade (IAB/AREA/etc) no espaço.
d. Contrato SEO Planejamento – Gestão do site e redes sociais
i. Lido e aprovado por todos. Assinado por Ricardo e Alan.
ii. R$4,8mil, pagos em 12x R$400 (contrato de 02/06/14 a 29/05/15)
2. NOVO SITE
i. Foi apresentada a nova Home
ii. Desenvolvimento do Banco de currículos
iii. Incluir Aba Contrate um Arquiteto

3. Revista CROQUI
a. Lenine da Prosa Branding propôs um encarte na revista ContemporaneaAD,
exclusivo ao IAB Campinas – Revista Croqui
b. A empresa Prosa fica responsável pela editoração, distribuição e viabilização
financeira / comercial
c. IAB terá espaços publicitários exclusivo para venda / faturamento
d. Fernando marcará reunião com Lenine para assinatura de proposta comercial
4. Mostras de Decoração, em especial Campinas Decor 2014
a. Fernando e Fabio estão elaborando projeto de visita do IAB ao Campinas
Decor – Happy Hour dos Arquitetos
b. Presentear OS ARQUITETOS expositores com um mimo do IAB (um vinho, por
exemplo – Wine To Go)
c. Promover chamada sobre a visita, em site e redes sociais
d. Fernando irá marcar conversa com o Leo (Nosotros, Gallo Nero, Casa de
Maria)
O Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião as 21h30.
Eu Ricardo Hofer redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os presentes.

