Ata da 6ª. Reuniao Ordinaria do
Nucleo Regional Campinas do IAB
26/05/14 – 18:30hs
Presentes:
Alan Cury, Denis Perez, Fábio Pires, Douglas Ellwanger, Ricardo Hofer e Maria Rita Amoroso.
Participação de Fuad Cury (Secovi)
Ausentes justificados: Bruno Felício, Plinio Braz, Debora Frazatto, Maxim Bucatetchi, Eduardo
Pereira e Valdemir Rosa.

Assuntos Tratados:
1. CONCURSO PMC - Casa Sustentável – Taquaral
a. Reunião entre IAB e Secretaria do Verde (estiveram presentes José Armênio,
Emerson Fioravante e Alan Cury) onde foi proposta o lançamento do concurso
no dia do aniversário de Campinas (12/7)
b. Da parte do IAB o prazo esta adequado, ficando pendente para PMC a solução
das pendencias.
c. Foi defendida a construção de aproximadamente 1.000 m² (Espaço de
Exposições, etc.) e utilização da tabela do CAU para pagamento dos serviços
do vencedor.
d. Banca formada por 5 arquitetos sendo 3 do IAB, 1 da prefeitura e 1 convidado
pelo IAB.
2. CONCURSO INSTITUTO ANELO
a. Instituto Anelo fez contato com o IAB Campinas a possibilidade de elaboração
de Concurso para Edifício da Entidade. (área doada pela PMC e obra
patrocinada por empresas parceiras da entidade)
b. O concurso não terá fins lucrativos para a entidade e de forma prévia foi
autorizado pelo IAB SP.
c. Foi considerada em conversa inicial a premiação dos vencedores através da
tabela do CAU.
d. Foi aprovada pelos presentes a elaboração do Concurso.
3. PROTOCOLO PORTUGAL
a. Estabelecida parceria com Universidade de Aveiro para Reabilitação
Sustentável do Patrimônio Brasil/Portugal.
i. Discutir com inserir novos usos para os edifícios após o restauro.
b. Proposta de Conferencia na universidade em Portugal com possível
participação do IAB, buscando uma troca de experiências.
c. Objetivo de resgate dos patrimônios nos países de colonização portuguesa
(Rotas comerciais - Brasil e África). Investigando as relações e semelhanças nas
construções nesses países.
d. Engloba intercambio de estudantes entre as universidades participantes.
i. Possibilidade do IAB de ampliar as universidades participantes.
e. Possibilidade do IAB organizar visita técnica a Universidade de Aveiro

4. UIA
a. Convite via IAB Nacional para participação de Publicação de Livro da UIA
(elaborado pela USP) apresentando projetos de Sustentabilidade. Os dois
projetos enviados pelo IAB Campinas (Maria Rita) foram aprovados e serão
publicados.
b. Convite para participação da Diretora Maria Rita como membro da mesa de
debates do Congresso na África do Sul 2014.
c. Possibilidade de Execução do Congresso da UIA no Rio de janeiro.
5. DOCUMENTAÇÃO NÚCLEO
a. Foi encerrada a regularização da documentação do IAB Núcleo Campinas, após
2 anos e meio de trabalhos.
b. O estatuto foi atualizado já contemplando as alterações do COSU.
c. A documentação será enviada ao IAB SP.
6. NOVO SITE
i. Foi apresentada a nova Home e aprovada a publicação da mesma.
7. ASSUNTOS GERAIS
a. Foi a presentada Documentos datados de 1959 que relatam trabalhos do
núcleo Campinas.
b. Minuto na rádio CBN
i. Possibilidade de Contato com CBN Campinas para vinculação de
“Minuto da Construção”, com parceira do IAB com outras entidades
do setor (Sinduscon, SECOVI, IAB, AREA)
O Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião as 21h00.
Eu Ricardo Hofer redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os presentes.

