NÚCLEO REGIONAL CAMPINAS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Ata da 2ª. Reunião Ordinária do Núcleo Regional Campinas do IAB 2016
15/02/16 – 18:30h
Presentes:
Alan Cury, Douglas Ellwanger, Ricardo Hofer, Débora Frazatto, Eduardo Pereira, Mel
Godoy, Plínio Braz, Ana Maria Bovério, Fábio Pires.
Ausentes:
Fernando Consoni, Rachel Gracioli, Adriana Bellão, Bruno Felício, Christie Cornélio,
Daniela Guardini, Fernanda Amaral, Luís Antônio Jorge, Maxwell Geraldi, Pedro Paulo
Mainieri, Adriano Stancati, Maria Rita Amoroso, Marcelo Juliano, Denis Perez, Maxim
Bucaretchi, Anita Silveira.
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1. Relatos COSU/Vitória
a. Experiência positiva em conhecer soluções de outros estados, no local a
sede do CAU é compartilhada com IAB, FNA e Sindicato local. Chamada de
Casa do Arquiteto. Edifício de Arquitetura interessante que permite uma
maior unidade da categoria nas representações na cidade.
b. O IAB Campinas levou ao COSU um projeto de reestruturação para o IAB
Nacional, essa proposta teve a intenção de provocar os colegas à
necessidade de sustentabilidade econômica à entidade. Em função desse
projeto foi criado um Grupo de trabalho para evoluir nas possíveis
proposituras. O objetivo do grupo é criar propostas para uma nova
organização para a entidade a nível nacional.
c. Foi solicitado um COSU extraordinário, anterior ao COSU de Manaus,
provavelmente nas cidades de Campinas ou Jundiaí, em data paralela a
Bienal de Arquitetura, para antecipar as discussões relativas ao novo grupo
de trabalho. Será analisada a possibilidade do evento.
2. Fórum Internacional Patrimônio Arquitetônico Brasil Portugal
a. Dificuldade em encontrar patrocinador complementar para o evento
permitindo a utilização total da verba de patrocínio do CAU/SP.
b. Cinco dos Patrocinadores já confirmados desistiram no mês de janeiro.
c. Estamos trabalhando para diminuir custos se precavendo para a possível
questão de não conseguirmos as verbas necessárias.
d. Foi solicitado aos membros presentes o envio de sugestões de possíveis
patrocinadores.
e. Organização Acadêmica esta caminhando sem problemas, mas é
necessário a apoio dos diretores para apoio nas atividades de organização
técnica:
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Assuntos Tratados:

NÚCLEO REGIONAL CAMPINAS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
i. Todos os presentes se dispuseram a participar do grupo de
trabalho.
3. Concurso Casa Sustentável
a. Foram validados 237 trabalhos qualificados para avaliação, quantidade
surpreendente de trabalhos.
b. Participação de 20 estados, sendo a grande maioria do estado de São
Paulo.
c. Foi feita uma primeira reunião com os membros da banca, que vieram a
Campinas e vieram conhecer o local relativo ao projeto.
d. Na próxima semana será feita nova reunião no IAB SP para primeira
reunião de analise dos projetos.
4. Outros assuntos
a. O IAB fecha a gestão 2016 com muitos frutos positivos e com parte
documental totalmente regular.
b. Proposição de doação da bolsa do curso da Crestcom, adquirido em
parceria, aos interessados em concorrer à próxima presidência.
c. O Presidente Alan Cury, convida a todos os diretores para pensarem sobre
o interesse na eleição da próxima gestão.
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Eu Ricardo Hofer redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os presentes.
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