Ata da 1ª. Reuniao Ordinaria do
Nucleo Regional Campinas do IAB
2015
26/01/15 – 18:30h
Presentes:
Alan Cury, Douglas Ellwanger, Ricardo Hofer, Eduardo Pereira, Fábio Pires, Plínio Braz, Maria
Rita Amoroso, Anita Silveira, Marcelo Juliano.
Convidados, Fuad Cury e Alexandre Giurumaglia

Ausentes:
Valdemir Rosa, Fernando Consoni, Rachel Gracioli, Ana Maria Bovério, Adriana Bellão, Bruno
Felício, Christie Cornélio, Daniela Guardini, Fernanda Amaral, Juliana Boer, Katia El Badouy,
Luís Antônio Jorge, Maira Del Nero, Maxim Bucaretchi, Maxwell Geraldi, Pedro Paulo Mainieri,
Adriano Stancati, Débora Frazatto, Denis Perez.

Assuntos Tratados:
1. Boas Vindas
a. Boas Vindas a todos
b. Entrega dos Certificados Remidos do IAB para os arquitetos Fuad Cury e
Eduardo Pereira.
2. Relatos sobre 147º COSU
a. Realizado em Campo Grande de anterior com 108 participantes de todo país e
com grande divulgação na mídia local.
b. Foram discutidos os assuntos:
i. Atividades de troca de informações e experiência entre os presidentes
dos núcleos do país tudo.
ii. Apresentação das atividades da Direção Nacional
iii. Plenária para Grupos de trabalhos
c. Próximo COSU (148º) será no Estado de SP.
i. Ideia fomentar a participação em peso dos Núcleos do Estado no
evento.
ii. Proposta para os núcleos se responsabilizarem por parte da
organização do evento.
3. Fórum Portugal
a. Já esta marcada para dia 01/07/15 em Aveiro o segundo Fórum
Brasil/Portugal
b. Foi feita cotação inicial para viagem e hospedagem.
c. Cronograma do evento e visitas técnicas são oportunidade única para difusão
do conhecimento na área do patrimônio.

d. Será feita a bonificação do valor da inscrição no evento para os Associados do
IAB que quiserem participar.
4. Concurso da Casa Sustentável
a. O concurso esta aprovado pela prefeitura aguardando algumas pendencias,
entre elas o levantamento topográfica da região assim como os dizeres de
divulgação da Casa.
b. O lançamento do Concurso que seria feito em fevereiro, provavelmente será
feito no mês de março.
5. Justificativa, Debate e votação sobre nova pasta do IAB Campinas (Servidores
Públicos).
a. Ampliar membros da diretoria chamando membros arquitetos Atuantes nas
secretarias da PMC.
b. Buscar Jovens arquitetos, das principais Secretarias (Verde, DU, Planejamento)
c. Fazer carta convite a todos os funcionários públicos arquitetos da PMC
convidando-os a participar da Diretoria.
d. Possibilidade de Ampliar o convite para todos os setores do poder público
além da prefeitura.
e. Iniciar fazendo um levantamento de Profissionais Arquitetos atuantes no
poder público.
f. Anita fará o levantamento inicial.
6. IAB Visita
a. Promover visitas entre associados dos núcleos, buscando interlocução
profissional.
b. Sugestão de iniciar conversa com o núcleo de Jundiaí, seguido de Ribeirão
Preto.
7. Formação de organizadores para 1º IABar 2015
a. Ficarão responsáveis os diretores: Ricardo Hofer, Denis Perez, Plinio Braz.
b. Sugestão para primeira semana de março.
8. Atualização dos Conselhos Municipais e Grupos Revisores
a. Conselhos de férias
b. Reunião sobre revisão do plano diretor dia 27/1 para membros do grupo
revisar.

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

