Jundiaí, 4 de novembro de 2019
Ao IAB SP
Ref: Programa Chapa Eixo – Núcleo Jundiai
A Chapa Eixo, formada por arquitetos de Jundiaí tem como principal intuito a reestruturação do IAB em Jundiaí.
Atualmente, mesmo possuindo um grande número de arquitetos e contar com faculdades de arquitetura, a
cidade conta com um baixo número de inscritos no IAB.
Acreditamos no fortalecimento da arquitetura no nível local e na democratização dos serviços prestados pelos
arquitetos.
Sendo assim, a Chapa Eixo tem como principais objetivos:
➔ Ampliar as conexões entre os associados por meio de ações culturais;
➔ Gerar discussões sobre a profissão, os anseios da classe e seu futuro;
➔ Criar engajamento dos estudantes através de Escritórios Modelo, com integração entre arquitetos atuantes e
jovens aspirantes, gerando um diálogo permanente entre o ambiente profissional e a academia;
➔ Fomentar a discussão e o papel do arquiteto no desenvolvimento da AUJ – Aglomeração Urbana de Jundiai
por meio do diálogo com as administrações municipais e contribuições urbanísticas para as cidades inseridas
na AUJ;
➔ Criar um canal de comunicação na internet entre arquitetos e população. As redes sociais poderão ser
utilizadas para a divulgação de editoriais e divulgações do IAB e de seus associados;
➔ Aumentar a comunicação entre o IAB-AUJ e os outros conselhos estaduais e municipais
(CREA/CAU/Associação dos Engenheiros de Jundiai/ OAB Jundiai etc);
➔ Dar continuidade ao trabalho já executado do atual núcleo e posicionar arquitetos e urbanistas nos mais
diversos conselhos municipais: Condema/Compac/CMPT/ Forcis entre outros;
➔ Implantar práticas que fomentem o envolvimento dos associados, trazendo clareza e tornando publico todos
os atos administrativos, deliberações e outras atividades executadas pela entidade.
➔ Promover ações culturais, parcerias e convênios que contribuam com o bom andamento e sustentabilidade
financeira do Núcleo Jundiaí;
➔ Criar eventos culturais, promoções, palestras, debates, fóruns e outros com o fim de criar engajamento da
classe.
➔ Promover concursos de Ideias e projetos que englobem todas as cidades da AUJ.
➔ Desenvolver debates sobre a regularidade da profissão, o conhecimento das normas urbanísticas e o
fomento ao uso de softwares devidamente licenciados, bem como a modernização dos processos de
licenciamento.
➔ Formar grupos e comissões de trabalho debater temas importantes para a cidade: mobilidade,
sustentabilidade, expansão urbana, entre outras.
➔ Fomentar a assistência técnica para habitação social nos moldes do CAU.
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