
Ata da 3ª. Reunia o Ordina ria do 
Nu cleo Regional Campinas do IAB 

17/03/14 – 19hs 

Presentes: 
Alan Cury, Ricardo Hofer, Douglas Ellwanger, Denis Perez, Fábio Pires. 
Ausentes justificados: Valdemir Rosa, Plinio Braz, Debora Frazatto, Bruno Turola, Maria Rita 
Amoroso, Ana Maria Bovério, Adriano Stancati, Fernanda Amaral, Maxim Bucaretchi, Pedro 
Mainieri, Eduardo Pereira e Maxwell Geraldi. 

Assuntos Tratados: 
1. XX Congresso Brasileiro de Arquitetura + COSU + Convenção Nacional do CAU – 

Fortaleza. 
a. 22 a 25 de abril 
b. Importância de criar uma comitiva do IAB Campinas para o Congresso. 

i. Será aberta enquete no Facebook/e-mail para verificação dos 
interessados. 

ii. Custo estimado via Azul Viagens de R$1800,00 
(passagem+hospedagem) 

 
2. Evento ARQBoteco IAB  

a. Sugestão de Maxwell - ausente nas duas ultimas reuniões 
b. Cancelado até manifestação do mesmo. 

 
3. Leitura do Documento a ser entregue a prefeitura – GT Calçadas 

a. Douglas fez a leitura 
b. Ricardo Hofer comentou do respeito ao pedestre, que a obra do Bradesco da 

Glicério está tendo. Tapumes e coberturas estão bem montados, e a faixa livre 
está desimpedida. Douglas solicitou para que se fotografe o caso. 

c. Foram feitas adequações à redação, e Douglas fará a revisão final amanhã, 
para que na quarta-feira 19/3, seja protocolado na Prefeitura Municipal de 
Campinas. 

4. Concurso da Casa Sustentável Taquaral 
a. Departamento Jurídico da Prefeitura de Campinas não entende o IAB como 

notório promotor de concursos de projetos de arquitetura. 
b. Departamento jurídico do Departamento SP do IAB está em contato com a 

PMC tentando dirimir dúvidas. Caso isso ocorra o concurso estará apto para 
lançamento. 

5. Situações de Conselhos Municipais 
a. CGPC – Conselho Inativo 
b. CMDU – Debora Frazatto tem representado o IAB junto ao Conselho. Denis 

relatou os acontecimentos das duas ultimas reuniões onde houve a despedida 
de um secretário de planejamento (Ulisses Semeghini) e na reunião posterior a 
apresentação do novo secretário (Fernando Puppo). 

c. CONCIDADES – Fábio fara contato com Osmar Simionatto para atualizações. 
d. CONDEPACC – Douglas fará contato com Marcelo Juliano para Atualizações. 



e. CONGEAPA – Em processo de inscrições para o Conselho e o IAB Campinas 
necessita apresentar recurso contrário a impugnação na nossa inscrição em 
primeira instancia. Prazo final 19/3. 

f. CPA – Associada e representante do IAB Campinas Mel Godoy, assume a Vice-
presidência do conselho, em nome do IAB, a convite da Secretária Municipal 
das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida – Emanuelle Alkmin. 
Douglas é suplente na comissão. Douglas declara que o IAB foi muito bem 
recebido no retorno à comissão, tendo oportunidade em discorrer sobre a Lei 
das Calçadas, a qual era desconhecida da comissão, que dispôs-se a contribuir 
tecnicamente.  Douglas citará a CPA no documento final. 

g. CPLE – Denis foi nomeado como conselheiro titular e Alan como seu suplente. 
Comissão ainda inativa. 

h. GR-LUOS – (Alan e Douglas) Aparentemente Inativo. 
 
Sugestão de criação de um e-mail conselhos@iabcampinas.org.br para 
concentrar convocações e relatos sobre as atividades dos conselhos. 
Ricardo Hofer fará o e-mail. 
 

6. Assuntos Gerais  
a. Aprovações Online na Secretaria de Urbanismo PMC 

i. Escritórios de Arquitetura com grande volume de aprovações foram 
convidados para conhecer o novo sistema de aprovação online 
(Desenvolvido pela IMA e SEMURB) 

ii. O Sistema esta em fase de testes 
b. Novo Site 

i. Colocado em votação qual foco devera ser tomado, escolhido entre 
Área restrita + Banco de currículos ou Tabela de honorários. 

ii. Fica aprovado por votação unanime dos presentes, para investir no 
novo layout e desenvolvimento da área restrita e banco de currículos 
deixando para um segundo momento a tabela de honorários. 

c. Assessoria Jurídica 
i. Quarta feira será anunciada através da coluna do IAB no Correio 

Popular, a parceria entre o IAB e o escritório DLA & Camargo 
Advogados que permitira a assessoria jurídica prévia para todos 
associados (adimplentes), sem custos. 

ii. Será também encaminhada newsletter a todo o mailing do IAB 
Campinas, para divulgação em massa, desta conquista. 

d. Reunião com presidente do CAU-SP em Campinas 
i. Contato com a AREA para criar evento que dê sentido a vinda do 

presidente – Criação de Pauta específica e DENSA. 
e. Sede IAB /CAU/AREA 

i. Estão aguardando confirmação dos proprietários do Imóvel 
ii. Consulta com os Advogados sobre essa associação. 

f. Audiência Publica para Aprovação do Decreto Ambiental 
i. Definições aprovadas na lei são muito subjetivas, da mesma forma no 

decreto que além de subjetivo é muito extenso e complexo. 
ii. Denis estará acompanhando as tratativas, junto com a entidade Pro-

Urbe, a qual estamos apoiando em suas iniciativas. 
 
Eu Ricardo Hofer redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os presentes. 

 
 

mailto:conselhos@iabcampinas.org.br

