
Ata da 4ª. Reunia o Ordina ria do 
Nu cleo Regional Campinas do IAB 

16/04/14 – 19hs 

Presentes: 
Fábio Pires, Maxim Bucaretchi, Alan Cury, Denis Perez, Maria Rita Amoroso, Valdemir Rosa. 
 
Ausentes justificados: Douglas Ellwanger, Plinio Braz, Marcelo Juliano, Debora Frazatto, Bruno 
Felício, Adriana Bellão, Fernanda Amaral, Maxwell Geraldi e Ricardo Hofer. 

Assuntos Tratados: 
1. NOVO SITE 

i. Foi apresentada a nova Home Page, e informados os próximos passos 
de programação. 

ii. Solicitada a inclusão do item ATAS na pasta IAB Campinas, e incluir 
ranking de presenças de diretores nas reuniões. 

 
2. LEI DE CALÇADAS  

Comunicado o agendamento com o secretário Samuel Rossilho da Secretaria 
de Desenvolvimento, no dia 28/4. Além do GT, Maria Rita foi convidada a 
participar. Fabio passará a ela, o documento entregue. 
 

3. CONCURSO CASA SUSTENTÁVEL 
a. A prefeitura não reconhece o IAB como Notório conhecedor para organização 

de concurso, O IAB nacional está se organizando para transformar o concurso 
em ato Publico  

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. 
 

4. RESTAURO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
a. A reunião com a prefeitura tratou do apoio financeiro da Rossi para 

desenvolvimento de projetos técnicos de restauro e requalificação   do edifício 
sem o entorno imediato 

b. Criado o GT CCCC – Alan, Maxim Valdemir, Maria Rita, com reunião marcada 
para semana que vem, para tratar dos passos do IAB com relação ao CCCC. 
 

5. REATIVAÇÃO IAB ITATIBA 
Alan falou sobre a visita aos arquitetos de Itatiba, que estão se organizando 
para reativar o núcleo local. Este ato conta com apoio do IAB Campinas e do 
Departamento SP. 
 

6. Viagem ao Perú 
Proposta do Denis com a família Paladino para um Tour de 12 dias entre janeiro e 
fevereiro de 2015 



A idéia é que a viagem contemple a aproximação com o Colégio de arquitectos del 
Perú, sua arqueologia e arquitetura. 
 

7. Congresso em Fortaleza 
Esta divulgado. 
  

8. Eventos IAB- UNIP 
Abrir os eventos culturais para todas as  universidades  
 

9. Curso GQP-PME 
Prof. Joaquim Alvarenga Neto- 10/05- promoção IAb Campinas e arq.Karina Vespoli 
 

10. Curso de Incorporação de Edifícios 
Prof..Jamil.......- 24,25,31/05 e 1/06 (30 horas aula) promoção do SINDUSCON, com 
apoio do IAB Campinas 
 

11. Assuntos Gerais  
a. Aprovações Online na Secretaria de Urbanismo PMC 
b. CPLE – Comissão Permanente da Legislação Edilícia 

Silvia reativou a Comissão no dia 16/4/14, explicando objetivos e solicitou uma 
agenda das reuniões. As segundas quartas-feiras, no período da manhã. Foi 
criada subcomissão: eng. Fernando Pimentel, arq. Fidelis Asta, arq. Fábio 
Bernils e arq. Denis Peres com intuito de rever o regimento interno, e 
apresentar na próxima reunião, dia 14/5. A secretária pediu para que as 
entidades colaborem com a revisão do código de obras e as ordens de serviço, 
apresentando sugestões. 

 
Eu Maxim Bucaretchi redigi e li a presente ata a qual foi aprovada por todos os 
presentes. 

 


