NÚCLEO REGIONAL CAMPINAS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Núcleo Regional Campinas do IAB - 2017
14/08/17 – 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
☐Jessica Messias

Convidados: Fernando Caparica e Reginaldo Alves

Assuntos Tratados:
Pauta para Reunião: 
1) Apresentação Mostra + Sustentável.
Fernando Caparica, organizador da mostra fez uma apresentação geral do projeto e
agradeceu o apoio do IAB Campinas.
A Mostra é focada em arquitetura e design sustentável, ocorrerá de 7 de setembro a 12 de
outubro:
Solicitou apoio e engajamento da Divulgação do evento e apoio na participação no ciclo de
palestras. A diretora Mel Godoy já se colocou à disposição para os assuntos relacionados à
Acessibilidade. Foi sugerido o nome do colega Paisagista André Graziano para palestra sobre
paisagismo.

2) Patrocínios - Reginaldo Alves
a) Apresentação do Reginaldo e da sua empresa que é de captação de recursos e
organização de eventos.

3) Projeto de Parceria do CAU-SP
a) Projeto foi cancelado em função de problemas no nosso estatuto.
- O Presidente Denis, fará contato com o Presidente do CAU-SP demonstrando nosso
total insatisfação com o processo de avaliação da documentação que resultou na
incapacidade de mudança dentro dos prazos.
- Considerando o cancelamento, o Reginaldo iniciara a busca por outros patrocinadores
para viabilizar a execução do projeto, a ideia seria reestrutura para que o evento seja
lançado no dia 15-12, dia do Arquiteto.
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4) Evento de aniversário de 60 anos do IAB Campinas.
a) Considerando o cancelamento do Projeto de Identidade Arquitetônica, Iniciamos as
tratativas de um outro evento para comemorar o aniversário do núcleo.
b) Foi sugerido pelo Reginaldo que tem contato com Marchant para trazer quadros de
artistas renomados para uma exposição e coquetel.
c) Outra opção seria a exposição dos trabalhos de Mirza.
d) Também foi sugerida a sugestão de exposição de elementos peruanos, com parceria
com o consulado peruano.
e) Sugerido pela Diretora Mel o evento ocorrer na Maria Fumaça. Ficou de verificar a
possibilidade.
5) Viagem guiada para o Peru via - IAB.
Denis irá preparar roteiros de 10, 15 e vias dias para que seja conversado com operadora
de turismo para viabilizar a viagem.
Inicialmente a ideia é para que a viagem seja realizada em janeiro ou fevereiro.
6) 5º FIPA
Ficou pré-definido que o fórum de 2018 será realizado em maio no Rio de Janeiro.
O evento deverá contar com apoio do IAB Nacional, IAB RJ e Iphan
7) Parceria Pixel +
Aprovado Modelo de projeto exposto que será enviado para o Fábio.
Será solicitado a agenda do SECOVI e da Pixel para agendamento das datas.
8) Convite para Reunião Plenária do SECOVI
Denis não poderá ir, mas o Fábio irá representando o IAB.
9) LUOS
Foi definida a data da primeira reunião do GT do LUOS para dia 24-08 às 18:30h no
escritório do Denis.
10) Mudança de datas das reuniões ordinárias
Considerando que temos poucos membros na reunião deixou-se para verificar o
assunto na próxima reunião.

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