
Ata Reunia o IAB - nu cleo Campinas  

27/01/14 

Presentes: 
Alan Cury, Ricardo Hofer, Douglas Ellwanger, Daniele, Plinio Braz, Denis Perez, Bruno Felício, 
Debora Frazatto, Fábio Pires, Valdemir Rosa, Pedro Mainieri, Ana Maria Bovério. 
Ausentes justificados: Maxim Bucaretchi, Maxwell Geraldi, Adriana Bellão e Marcelo Juliano. 

Assuntos Tratados: 
1. Boas vindas e apresentação dos novos diretores. 

a. Entrega do “pin” do IAB aos novos diretores. 
2. Divisão de Atividades e reorganização da Diretoria do IAB na gestão 2014. 

a. Objetividade nas pautas de reuniões para a conclusão dos assuntos, buscando 
a produtividade das reuniões. 

b. Cumprimento de horários das reuniões. 
c. Elaboração de Pautas mais sintéticas. 
d. Cumprimento das Pautas e execução de ATA de reunião. 
e. Publicação em 24h da ATA no site do IAB Campinas. 
f. Elaboração de Calendário Anual com 12 reuniões ordinárias. 

3. Agenda para 2014 
a. Definido que as reuniões serão dispostas as 2ª e 4ª feiras alternadamente 

sempre nas 3ª semanas de cada mês.  
b. Definidas as datas: 27/1, 19/2, 17/3, 16/4, 12/5, 18/6, 14/7, 13/8, 15/9, 15/10, 

17/11, 03/12. 
4. Reunião de aproximação IAB-CAU-AREA 

a. Reunião “colaborativa” entre diretoria das entidades para expor e questionar 
assuntos polêmicos e também para criar uma aproximação entre as entidades. 
Tópicos polêmicos: 

i. Ilegalidade da RT 
ii. Tabela de honorários CAU 

5. Nova Lei de calçadas de Campinas 
a. Analise da nova lei de calçadas que foi baseada na lei de São José dos Campos. 
b. Discussão sobre pontos importantes relativos ao tema 

i. Além da criação da lei é importante a fiscalização da lei. 
ii. Criação de Grupo de Trabalho para analise dessa lei. 

1. Se dispuseram a participar:  Bruno (relator), Debora, Fábio, 
Douglas, Ana Maria, Plinio. 

2. Retorno sobre o assunto na reunião ordinária de Fevereiro. 
iii. Pontos a serem considerados: 

1. Responsabilidade do Governo sobre a construção e 
manutenção. 

2. Integração com Secretaria de Acessibilidade 
3. Incluir no assunto a discussão sobre arborização das vias. 
4. Discussão para compensação de potencial construtivo para 

ampliação de passeios públicos. 
  



6. Campanha IAB SP 2014 com 2014 sócios 
a. Campanha do departamento estadual SP para ampliar o número de 

associados. Em função da reorganização do departamento o número de 
associados foi reduzido para 999 pagantes. O objetivo é chegar nesse ano a 
2014 associados, ou seja, praticamente dobrar o número de associados. 

b. Um das Estratégias: Trazer mais estudantes para participar do IAB buscando 
integrar e criar uma cultura de ética para a profissão.  
 

7. Assuntos Gerais 
a. Discussão sobre restrição de benefícios e informação. 

i. Conteúdos newsletter (contribuições de outras entidades) 
ii. Eventos 

iii. Conteúdos Exclusivos para associados no site:  
1. Ata/sumulas 

b. Revisão de site será incluída na pauta da próxima reunião. 
c. Aproximação com outras entidades regionais para agregar nas ações do IAB 

(newsletter, eventos, etc.).  
d. Comentários sobre a repercussão positiva das atuações na Mídia da entidade e 

dos próprios associados nas discussões sobre arquitetura e urbanismo. Em 
especial nas discussões relativas à PMC. 

e. Discussão sobre a possiblidade de contratação/parceria com assessoria de 
imprensa.  

i. Criar GT (conselho editorial) para publicar notícias e posicionamentos 
da entidade sobre assuntos relacionados. 

ii. Clipping de noticias de outros meios de comunicação 
 

f. Inclusão de tópica sobre Criação de Banco de Currículos para estudantes no 
site 

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

 
 

 
 


