
Ata da 7ª. Reunião Ordinária do 
Núcleo Regional Campinas do IAB 

16/07/14 – 19hs 

Presentes: 
Alan Cury, Douglas Ellwanger, Anita Silveira, Ricardo Hofer, Maria Rita Amoroso, Denis Perez. 

Ausentes: 
Valdemir Rosa, Fernando Consoni, Rachel Gracioli, Fábio Pires, Ana Maria Bovério, Adriana 
Bellão, Bruno Felício, Christie Cornélio, Daniela Guardini, Fernanda Amaral, Juliana Boer, Katia 
El Badouy, Luís Antônio Jorge, Maira Del Nero, Maxim Bucaretchi, Maxwell Geraldi, Pedro 
Paulo Mainieri, Plínio Braz, Adriano Stancati, Débora Frazatto, Eduardo Pereira, Marcelo 
Juliano. 
 

Assuntos Tratados: 
1. Reunião com Caixa Econômica Federal  

a. Evento com entidades IAB/SECOVI/SINDUSCON. 
i. Foi discutida proposta de parceria para evento de final de ano para 

período de um dia completo contemplando café da manhã, almoço, 
coquetel e show de encerramento. 

ii. Palestrantes discutidos. 
1. Sergio Magalhães (IAB). 
2. Ricardo Amorim 
3. J. Gerdau 

iii. A proposta está em desenvolvimento e caso a verba destinada for 
insuficiente para a realização do evento completo ficou estipulado que 
o mesmo poderá ter seu escopo reduzido apenas para um coquetel 
entre os associados das entidades e convidados. 

b. Evento para Divulgação de produto para Financiamento para Construção 
Civil. 

i. Foi discutido junto a CEF elaboração de evento para apresentação e 
detalhamento de produto do banco que possibilita financiamento 
completo da construção considerando Terreno/Projeto 
/Construção/Documentação. 

ii. IAB propõe a pré-determinar que para esse produto seja utilizada a 
tabela do CAU para pagamento dos projetos e serviços relativos aos 
arquitetos envolvidos no processo. 
 

2. IAB e SINDUSCON 
a. Novo presidente eleito do SindusCon-SP (para gestão 2014-2016) abriu 

discussão para novas parcerias com o IAB Campinas 
b. Realizar evento em parceira com Siduscon de caráter informativo sobre a 

NORMA para reforma de edifícios. 
  



 
3. IAB e PMC 

a. Foi mencionada a necessidade de agendamento de reunião com novo 
Secretário Municipal de Urbanismo de Campinas – Carlos A. Santoro para 
questionar a data de lançamento do software de aprovação online de projetos 
que estava sendo desenvolvido pela antiga secretária Silvia Faria. 

b. Ficou determinada a necessidade de reunião com Secretário Municipal de 
Desenvolvimento E. S. e Turismo, Samuel Rossilho para questionamento 
relativo a assinatura do convênio com a Universidade de AVEIRO 
 

4. Assuntos Gerais 
a. Foi estipulada a importância da presença da Diretoria do IAB campinas na 

abertura da sede do CAU/SASP na cidade dia 23/7 as 19h. 
b. Foi realizado informe pelo Conselheiro Denis Perez sobre o a eleição no 

CONGEAPA. Após votação o IAB ficou com 7 votos perdendo seu assento no 
conselho. As Entidades eleitas foram EMBRAPA (15 votos) e AREA com (12 
votos). 
 

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

 
 


