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3ª Reunião Aberta
06.10.2020 - 19h00

Participantes:
1. Participantes:
2. Juliana Barreto
3. Eduardo Della Manna
4. Maria Luiza Barros
5. Rafael Mielnik
6. Sabrina Fontenele
7. Paola Ornaghi
8. Marco Peixe
9. Mariana Wilderom
10. Hannah Machado
11. Fernando Túlio
12. Débora Frazatto
13. Denise Martins Correia
14. Maíra Fernandes
15. Roberto Moreno

Informes e Pautas:
● Atualizações: 13a. Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
○ Lançamento do site com nova identidade visual no dia 08/10 e
simultaneamente a Consulta Pública sobre o edital: 08/10 - 15/10
○ Lançamento do concurso (após incorporação de críticas e sugestões da
consulta pública ao edital): 16/10
● Informações sobre a Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo
○ Envio de convite/ofício à 20 entidades.
● Concurso Magik JC
● Oficina interna: Comunicação + Redes sociais do IABsp
○ Objetivo para consolidar práticas e rotinas nas redes sociais do IAB. Essa
reunião está prevista para 08-10-20
● Debate Eleitoral CAU/SP
○ Link: https://www.iabsp.org.br/?agenda=debate-eleitoral-cau-sp
○ Debate em três blocos: 1º bloco (apresentações); 2º bloco (perguntas entre
as chapas); 3º bloco (perguntas dos eleitores, sorteadas ao vivo)
● Breves atualizações dos projetos em parceira com a 99
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Oficinas de mobilidade com Aromeiazero: realização de cinco oficinas para
escutar as demandas das comunidades periféricas em relação à mobilidade
e apresentá-las ao novo prefeito. Também serão realizadas ações em cada
um desses territórios (ex. ativação de uma praça, intervenção de urbanismo
tático, etc.)
○ Intervenções em 3 centralidades comerciais com a Associação Comercial
(ACSP). A live de lançamento na semana que vem.
Consulta à minuta de norma municipal para o uso e ocupação do espaço público
em resposta à COVID
○ A Prefeitura de São Paulo publicou consulta pública com o objetivo de
colher contribuições da sociedade civil para a elaboração da norma que
definirá todo o regramento necessário para uso e ocupação de espaço
público durante os períodos de pandemia e pós-pandemia. Link do Gestão
Urbana: https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/consulta/ruas-sp
○ Criamos um documento compartilhado para fazer os comentários e
submeter institucionalmente à Prefeitura
https://docs.google.com/document/d/1l9AGgD12d2eJ2P01Z588usHdr5dmk
CUNXsHssLTvBRc/edit?usp=sharing
Balanço/atualizações sobre reuniões para campanha/pesquisa pela qualidade do
Ensino de A&U com representantes das 5 entidades (IABsp, ABEA, Fenea, SASP,
CAU)
Divulgação, apoio a coletivos culturais que o IABsp já foi parceiro (Quilombaque
Perus e Mundaréu da Luz) - como fazer? - talvez dúvidas para a reunião de
comunicação
ProAC Expresso Lab - Lei Aldir Blanc
○ Premiação, por conta do restauro em imóvel tombado e contribuição ao
patrimônio cultural (R$50mil) - temos até o final do mês para submeter esse
projeto

