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Ata da 6ª. Reunião Ordinária do Núcleo Regional Campinas do IAB - 2017 

19/06/17 – 18:45h 
 
Presentes: 

☒ Alan Cury 

☐ Ana Maria Bovério 

☐ Anita Affonso Ferreira 

☐ Débora Frazatto 

☒Denis Perez 

 

☒ Douglas Ellwanger 

☐ Eduardo Pereira 

☒Fábio Pires 

☐ Fuad Cury 

☐ Marcelo Juliano 

☒ Maria Rita Amoroso 

☐Maxim Bucaretchi 

☒Mel Godoy 

☐ Osmar Simionatto 

☒ Ricardo Hofer 

☒ Valdemir Rosa

Assuntos Tratados: 
 
Pauta para Reunião:  
 
1) Votação para Inclusão da Colega Jessica Messias a Diretoria. 

Considerando o interesse da colega em participar das ações, e que a mesma já se encontra 
associada ao IAB/SP, todos os presentes se pronunciaram a favor da inclusão da Jessica. 

 
2) Regularidade das Anuidades dos Diretores do Núcleo. 

Será feita consulta ao IAB SP sobre o repasse dos valores das anuidades. 
Será enviado aos arquitetos de Campinas informando sobre as novas condições de 

pagamento da anuidade. 
 
3) Informes da Viagem a Portugal e 4 FIPA. 

4 FIPA foi realizado no Mosteiro do Pombeiro, no norte de Portugal. Edifício com quase mil 
anos de idade incluso na Rota do Românico, que é uma rota cultural que demonstra parte da 
história de Portugal. 

O evento teve participação de várias figuras políticas da região e também do Presidente 
da AO de Portugal.  

As palestras e apresentações teve um perfil menos acadêmico, com apresentações de 
atuação mais pratica das questões do restauro. Foi realizado um encontro na câmara de 
Felgueiras nos ofereceu uma medalha de honra como reconhecimento da presença. 

 
4) Sugestão para o 5 FIPA – Maria Rita 

Buscar no fórum discussões menos acadêmicas, voltadas para a atuação pratica. 
A Proposta é realizar o 5º Fórum em outra cidade, possivelmente em outro estado, 

ampliando o caráter internacional do mesmo.  
A primeira proposta é realização no Rio de Janeiro vinculando a UIA e o IAB Nacional, 

IPHAN e CAU/RJ, reforçando e utilizando um fórum como forma de preparação para o 
congresso do UIA 2020. As discussões até o momento indicam a realização no Paço Imperial. 

Será necessário elaborar o projeto com detalhes para pleitear possíveis patrocinadores. 
Ficou determinado que esse assunto será pauta obrigatória para verificar o andamento 

das atividades de organização do 5 FIPA. 
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5) Projeto de Parceria CAU/SP 

Após envio de documentações para fechamento do projeto, tivemos um prazo de 15 dias 
para apresentar os documentos pendentes. 
Durante o processo foi notado a falta do documento que comprove as atividades dos IAB 
junto ao Sinduscon. 
Estamos aguardando retorno do andamento. 
 

6) Bate papo com o CAU 
Foi solicitada a alteração de data do evento. O presidente Denis fara as verificações com 
a Câmara municipal. 
 

7) P.D.I. 
Denis, Douglas e Valdemir se reuniram para fazer as últimas considerações em 
preparação para a reunião do CONCIDADE. 
Serão realizadas reuniões de apresentação finais do PD na Prefeitura nesta semana. 
 

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


