NÚCLEO REGIONAL CAMPINAS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Ata da 6ª. Reunião Ordinária do Núcleo Regional Campinas do IAB - 2017
17/07/17 – 18:45h
Presentes:
☐Alan Cury
☐Ana Maria Bovério
☐Anita Aﬀonso Ferreira
☐Débora Fraza o
☒Denis Perez

☒ Douglas Ellwanger
☒ Eduardo Pereira
☒Fábio Pires
☐ Fuad Cury
☐ Marcelo Juliano
☐ Maria Rita Amoroso

☐Maxim Bucaretchi
☒Mel Godoy
☒ Osmar Simiona o
☒ Ricardo Hofer
☐ Valdemir Rosa
☒ Jessica Messias

Assuntos Tratados:
Pauta para Reunião:
1) Projeto Parceria do CAU-SP.
Foi solicitado pelo CAU-SP a revisão do projeto de parceria reduzindo de 35.000 para
30.000, pois o valor da proposta inicial foi nesse valor. O Presidente Denis Perez irá enviar
amanhã dia 18-7-17 pelo correio a proposta corrigida.
Foi agendada reunião em no próximo dia 27-7-17 em São Paulo com a historiadora Mirza
para tratar da escolha dos edi cios a serem estudados em Campinas. Nessa reunião será
elaborada uma lista de possíveis edi cios para o projeto, o qual posteriormente serão
escolhidos na próxima reunião do núcleo.
2) Evento do IAB-SP (relato Jessica)
a) Na reunião foi informado o valor da dívida do IAB-SP, e informando as propostas para
arrecadação ﬁnanceira.
i) U lização dos espaços do IAB-SP
ii) Universidade IAB- os núcleos poderão se inscrever até o dia 23-7
(1) Faremos contato com o Túlio solicitando mais informações sobre os cursos
para deﬁnir se o núcleo Campinas par cipará ou não.
b) Rea var contato com os Núcleos.
3) Definição sobre cobrança das unidades.
a) Enviar ofício para IAB-SP para
- Solicitar o pagamento da dívida deﬁnindo prazo.
- Não sendo efetuado o pagamento, será informado que as anuidades dos associados
serão pagos direto para o núcleo.
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4) Representação do CONDEPAC
a) Marcelo Juliano solicitou a con nuidade para par cipação, a qual foi aprovada por
todos os presentes.
5) Plano Diretor.
Coube ao CONCIDADE a coordenação do PLano diretor.
Após a prorrogação do prazo, a par cipação do CONCIDADE foi encerrada, cabendo o
andamento a prefeitura dar andamento, passando pelo CMDU para analise antes de ser
enviada para câmara.
6) Evento PUCC e Unicamp
Foi solicitado verba do IAB para publicação do resultado do evento.
O dinheiro do evento está na conta do IAB e deverá ser gasto nas publicações do evento.
Foi sugerido que o IAB cobrasse uma taxa de R$500,00 pela administração.
7) Outros assuntos
- Sugestão de Criação de Agenda Compar lhada.
- Ricardo vai solicitar a senha do site e mailchimp para o Alan.
- Douglas fez contato com a empresa Eliane que solicitou parceria com o IAB. A proposta
de evento foi enviada e estamos aguardando o retorno da empresa.
- Fabio Pires solicitou a veriﬁcação da parceria com a empresa Pixel +, para descontos
aos associados do IAB.
- Foi sugerido pelo restaurante Lima restobar para parceria com desconto de 15% para
associados e 5% para arquitetos.

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