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TORONTO: ENTREVISTA COM FRANK LLOYD WRIGHT

Publicamos a seguir os trechos mais importantes da entre-
vista concedida pelo arquiteto norteamericano F. L. Wright
ao jornalista canadense Pierre Breton.

Ao ser-lhe apresentadas as fotografias das maquetes das projetas fina-
listos, murmurou mal humorado frases espersas: "que afronta 1", "in-
feira mente sem inspiração", "é realmente fantástico l", Com um brusco
gesto as afastou e declarou impaciente: "E' incrível ... são todas pro-
jetos da século XIX. Nãci há em todo o grupo um só edifício do
século XX. Estão todos maculados pelo c1ichê do estilo internacional."
E com o ar travesso de eu-já-Ihes-disse, acrescentou satisfeito: lE' isto
que acontece quando se organiza um concurso ... " Ao ver a fotografia
dó projeto vencedor, exclamou: "Não é possível! Sabe o que isto
parece? Um gritante testamento para a posteridade, indicando que
Torento não tem alma e apenas sabe seguir cegamente uma estúpida
moda iá superada. Em todo seu projeto, o autor restringiu-se ao em-
prêgo de um único modismo: a caixa; duas caixas altas envolvendo Deus
sabe o quê, o todo assentado sôbre outra caixa. Temos quatro prédios
em lugar de um. Qualquer cemitério canadense, se pudesse falar, diria
l/amem" a essa lápide. Bem ... é exatamente isto que o edifício diz
a Toronto. Vocês conseguiram uma lápide para um túmulo e as gerações
futuras olharão para ela e dirão: "Aqui tombou Toronto".

Ao ver a fotografia do arquiteto finlandês Viljo Rewell, mostrou-se
surpreso: "Mas é apenas um rapaz! Evidentemente imaturo e inexpe-
riente; mas iá foi fantàsticamente corrcrnpidc." Quando o jornalista
observou que o homem da rua em geral gostava do projeto vencedor,
disse Wright com ironia: "O dia que o homem da rua obtiver o
que deseja, terá chegado nosso fim. O chamado "homem comum" não
tem visão; é isto que o torna comum. Em meu país estão até come-
çando a isolar o homem "incomum"; não gostam dêle e tentam trans-
formá-Io nalgo de inconst:tucional; e com algum resultado! O homem
comum detesta as gandes massas arquitetônicas, aquilo que êle chama
"monumente l". Mas um prédio realmente monumental é orgânico, nasce
da própria natureza. Interessa o que há dentro do edifício e não seu
exterior. Um edifício deve ser concebido a partir de seu interior; todos
nós somos constituídos desta forma, é um princípio da natureza; e,
em meu país podemos construir segundo êste conceito porque temos as
estruturas de aço. O diabo é que o homem sempre gostou de madeira,
nunca entendeu a verdadeira natureza do oço; desde o século passado
tem usada o aço como se se tratasse de vigas de madeira, construindo
caixas."

"Penso que os edifícios públicos devem ser mais voltados para o povo.
Atualmente são levantados como dominadores do povo. São de natureza
fascista e não democrática. Se eu projetasse O '''City Hall" de Toronto,
faria um edifício baixo, mais relacionado com a vida do povo de Toronto.
Um edifício alto é realmente uma rua vertical inventada por Otis, o
homem dos elevadores. Esquecemos que êle afoga a seus pés multidões
a qualquer hora do dia ou da noite. O lugar certo para um arranha-céu
é o campo, onde pode espalhar livremente a sua sombra."

Após lamentar a oportunidade perdida com resultado tão fora da
moda, desculpou-se Wright por ter insultado Toronto e o jovem arquiteto.
"Mas, - concluiu - tinha que dizer o que pensava".
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O CONCURSO DE TORONTO

A revista inglêsa "The Architect & Building News" publicou
o laudo do júri que escolheu o projeto do finlandês Viljo
Rewell, assim como o trabalho vencedor e fotografim das
maquetes dos demais 7 classificados. Muito temos a apren-
der tanto da análise do projeto vencedor como da justa
colocação do problema por parte do júri e a forma de sua
análise.

O LAUDO DO JÚRI

Constava dos editais da concorrência a seguinte condição: "No século
XVIII a catedral e a prefeitura dominavam frequentemente a paisagem
urbana, tanto do ponto de vista físico, quanto do espiritual. Em Toronto,
o edifício da Prefeitura está bastante eclipsado do ponto de vista ma-
terial, mas êle ainda domina pela sua presença. A êste respeito, a
Prefeitura de Toronto, difere dos edifícios administrativos das comuni-
dades norte-americanas, pois alí a Prefeituro costuma ser apenas um
edifício como os outros, que dificilmente pode ser distinguido das estru-
turas dos prédios comerciais que o cercam.

IIU"ma das razões que inspiraram esta concorrência foi conseguir um
edifício que fôsse capaz de expressar de forma imponente a sua função
de sede do govêrno municipal. Assim, um dos problemas que o proje-
tista deverá resolver é conseguir que o edifício plcnejodo seio capaz
de sugerir a idéia de govêrno, de continuidade das tradições democrá-
ticas e de prestação de serviços à comunidade. Estas sempre foram
qualidades que os arquitetos de outras épocas procuravam incorporar
aos edifícios das prefeituras de seu tempo."

E, de fato, o [úr i considerava esta condição como a mais importante
cláusula da concorrência, porque, sendo Toronto uma cidade dinâmica,
muitos edifícios de várias alturas seriam construidos nas vizinhanças da
referida praça, contribuindo todos para a obtenção de uma paisagem
variada, que serviria de pano de fundo para a. projetcdo Câmara Mu-
nicipal. Nesta situação, dever-se-ia escolher uma das soluções se-
guintes :

1 - O edifício da Câmara poderia ser construido no mesmo est~o
das outros, de tal modo que não se destacasse na paisagem urbana.
Qualquer característica distintiva. que tivesse nasceria apenas da suo lo-
calização na praça, independentemente da construção em si, que seria
bàsicamente semelhante à de todos os edificios públicos. Na opinião
do [úri, esta soluçõo era inadequada, não satisfazendo os requisitos
exigidos.

2 - O edifício da Prefeitura poderia ser tão alto que dominasse todos
os outros prédios da cidade, conseguindo dessa forma impor-se como
a característica dominante dos céus de Toronto. Mas, o [úrl também
não olhava com bons olhos esta solução, porque um edifício assim não
ser.o muito prático por ser de construção muito dispendiosa e ser, mes-
mo, ineficiente sob certos pontos de vista. Além disso, não haveria ne-
nhuma maneira de se garantir que o efeito conseguido seria mantido no
futuro.

Ma9uete, planta térrea e corte do projeto vencedor



3 - Um edifício relativamente baixa e disposta horizontalmente po-
derio destacar-se dos prédios circundantes, conseguindo sugerir um aspecto
de dignidade, pelo simples contraste. O júri considerava bcstcnte pro-
missora esta solução e, de fato, cinco das propostas finais podiam ser
enquadradas nesta categoria.

4 - O edifício em causa poderia ser um prédio característico, bem
diferente do comum dos ediflc.os comerciais, tanto na sua forma, quanto
nos materiais empregados. Deverio ser impressionante, quando visto
da praça e de bem perto, da mesma forma que deveria constituir uma
característica marcante da silhueta de Toronto quando visto de longe.

Ao julgar os oito finalistas, a maior'a da júri concordou que o ar-
quiteto vencedor tinha elaborado um projeta que se enquadrava bem
nesta último solução. Muitas outras considerações foram também cuida-
dosamente levada em conta para se chegar a esta solução. O projeto
da praça desempenhou um grande papel nisso. O vencedor não só
construiu uma bela praça como soube dar relêvo à atúal Câmara Muni-
cipal, um edifício que todo o júri considera como o mais belo exemplar
da espécie, no seu tempo. O projetista tirou grande partido da con-
tinuidade da praça com a órea livre que está 'em frente ao "Osgoode
Hol!", como favoreceu os prolongamentos que conduzem à "University
Avenue", criando desse modo uma grande área ao redor do "Osgoode
Hall". O passeio situado no face norte da "Osgoode Hall" poderia
ser fàcilmente completado quando os arsenais forem substituidos pelo
projetado palácio da justiça. A planta interior e o arranjo do edifício
foi grande importância. Os editais est.pulovom as seguintes condições
em relação à áreas reservodcs ao acesso ao edifício e àquelas partes
que deveriam scr amplamente utilizadas pelo público: "Esta é a primeira
impressão que o cidadão tem da Câmara Municipal. Sem ser extravagante,
é preciso que ela seja forte". A localização da sala do canselho também
era de grande importância, porque a maioria do júri achava que se devia
ressaltar a sua locolização como um símbolo do govêrno democrático.
Dêsse modo, um aspecto da natureza especial do edifício da prefeitura
poderia ser salientado.

Foi dada muita importância à organização funcional e à economia
estrutural do edifício mas a êste respeito, entretanto, havia muitas
soluçães que eram inteiramente adequadas. As diferenças entre as plan-
tas eram muito rncior es em relação aos outros aspectos do projeta, de
modo que a maioria do júri escolheu o vencedor depois de um cuida-
doso exame de todos os fatôres envolvidos.

DESCRiÇÃO GERAL DO PROJETO VENCEDOR

O projeto vencedor é uma das mais bem imaginadas e originais con-
cepções que se pode idealizar. A parte sul do terrena foi reservada
para a construção de uma praça e a parte norte para o edifício pro-
priamente dito, constituido por um grcpo de três elementos principais,
um edifício amplo e baixo, acima do qual se ergue um par de altas
torres de secção curva e, aninhada entre as torres e imediatamente
ocima do referido edlflcio, uma estrutura cuja parte superior é uma
cúpulo larga e baixa e cuja parte inferior é reprodução invertida da
supe:-ior.

A composição total expressa de um modo claro e dramático as prin-
cipois funções do govêrno. Abrindo diretamente para a praça, o edi-
fício baixo reune tâdas aquelas repartições governamentais de interêsse
público. As altas torres contêm salas para escritórios em todos os seus
andares. Elas são cuidadosamente situadas e a curvatura da sua secção
cuidadosamente estudada, de tal modo que a seu foco se situa inter-
namente sôbre a estrutura de cúpulas que mencionamos. Esta última
estrutura se localiza no centro da composição e contêm a sede da go-
vêrno municipal, as salas do conselho, e os órgãos executivas.

Visto de perto, a edifício aparece como um símbolo na paisagem ur-
bana, clara em todas os seus aspectos. À distância, a disposição para-
bálica das torres ressalta no horizonte de Toronto, como um edifício
diferente de todos os outros.

O teto da edifício horizontal constitue numa praça suspensa cuja
parte interna está contida entre as torres parabólicas e a parte externa
domina a praça. A parede sul dêsse edlf ício, curva e disposta dioqo-
nalmente no terreno, limita claramente a referida praça. Do lado oci-
dental da praça, as paredes dêsse ediffcio se prolongam em direção do
projetado Palácio da Justiça, ao passo que do lado oriental conduzem ao
atual edifício da prefeitura, dando realce a êste velho e belo prédio.
Ao longo da curvatura da parede insiste-se a respeito da continuidade
do espaço da parte sul da praça, em frente ao "Osgoode Hall" o que
exige uma bela fachada no lado sul da "Queen Street".

COMENTÁRIO A RESPEITO DO PROJETO VENCEDOR

A maioria do júri está convencida de que a cor.cepçõo básica do
projeto vencedor tem grande Iôrço. Parece que certas características po-
deriam ser mudadas vantajosa.mente, de modo que nessa secção serão
feitas vórias observações a êsse respeito e em relação a várias ccrocte-
rísticas excelentes, na esperança de contribuir com a.lgo tanto para o
idealizador do projeto, quanto para a cidade, para o desenvolvimento
final do projeto. A maioria do júri acredita que dada a fôrça e a so-
lidez do projeto original as modificaçães sugeri das poderiam ser fàcil-
mente levadas a cabo sem alterar as excelências da planta. Grande
quantidade de detalhes ainda resta a ser completada, depois de se rea-
lizarem consultas em Toronto, e isso faz com que surja a oportunidade
de considerar os pontos mencionados.

A praça pública foi cuidadosamente planejada nas suas linhas ge-
rais; a sua forma é realçado pela arcada que a circunda, que serve
a um duplo fim, define o seu contôrno e serve de abrigo ao público.
O lago foi convenientemente' colocado no eixo do atual ediffcio da Câ-
mara Municipal. Entretanto, muito da paisagem, árvores e deta.lhes
das características do pavimento precisa ser elaborado de modo a criar
o necessário interêsse humano. E' de se la.mentar que o projetista ven-
cedor tenha desenvolvido tão pouco êste aspecto neste estágio.

O principal saguão público, que serve a todos os que se dirigem à
diversas partes do edifício, é um magnffico aposento de forma circular
com uma grande rotunda circular que se projeta para o alto, por três
pavimentos, terminando por uma clarabóia. Em tôrno dêste saguão es-
tende-se um comprido balcão onde se pode tratar de qualquer assunto,
uma disposição muito eficiente, num belo aposento. Mais acima dêste
pavimento principal há uma sobreloja destinada à circulação do pú-
blico e, mais acima, outra com aquelas repartições governamentais que de-
vem se localizar nas proximidades da sola do conselho. Esta disposição
consegue estabelecer um sotisfatório contacto entre as diversos áreas.
Podemos dizer que o espaço dispon ível é eficientemente aproveitado de
um modo geral, o que é uma consideração da mais alta importância,
uma vez que a área mencionada é quase metade da área total dêsse
pavimento da parte horizontal do edifício. Todavia, parece que há um
excesso de facilidades para a circulação vertical, o que precisa ser
reconsiderado.

A sala do conselho e as repartições executivas anexas estão locali-
zadas no centro do edifício, mas a disposição das salas poderia ser
melhor estudada, depois de consultas à pessoas que estão bem familia-
rizadas com o seu funcionamento. tsses gabinetes têm o potencial de
uma série muito interessante de cômodos.

As duas tôrres de escritórios são soberbas do ponto de vista estético;
as suas curvaturas cuidadosa.mente modeladas e relacionadas conseguem
produzir um efeito total e balanceado de fôrça e dignidade. Também
oferecem belas vistas das paredes internas. E' claro que essas vanta-
gens foram conseguidas a certo prêço, e seria conveniente que o arqui-
teto faça tudo que está a seu alcance para reduzir os gastos necessários.
Sugere-se economizar tanto no espaço quanto na estrutura. O arquiteto
deve ser felicitado pela substancial economia, de espaço que já conseguiu
entre as duas concorrências, a preliminar e a final. Novas análises das
plantas levarão a novas economias. Do ponto de vista estrutural parece
que a maior economia que poderia ser fàcilmente conseguida seria ima-
ginando-se um modo de reduzir o tamanho dos balanços. Da mesma
forma, ao se reverem os planos das tôrres é preciso reconsiderar a dispo-
sição dos departamentos.

O arquiteto modificou as posições das duas torres de escritórios entre
as concorrências preliminar e final. possivelmente influenciado por certas
observações do júri a respeito da concorrência, inicial. Mas ainda há
outros fotôres que devem ser considerados e a maioria do júri tem algu-
mas reservas a respeito das mudanças mencionadas. A disposição pri-
mitiva não só oferecia, uma solução mais simples e mais econômica para
o problema do condicionamento do ar, como um mais amplo conheci-
mento do desenvolvimento do distrito ao redor da praça também indica
algumas vantagens da proposta originaL

Quaisquer ajustamentos a estes respeitos tornariam a concepção bá-
sica mais forte e clara, e a molorio do júri acha que isso seria possível.
A Prefeitura e a respectiva praça deveriam conservar tôda a importân-
cia visual dêste importante edifício e área públicos.

RELATÓRIO DA MINORIA

O júri foi unânime em considerar o projeto vencedor como a con-
cepção mais original que apreciou.

MikutQwski, Rafferty e ~afferty (E.U.A.) John H. Andrews (E.U.A.) William B. Hayward (E.U.A.)



A unanimidade [ó foi menor a respeito da adequação dêste mo-
numental projeto ao espaço que lhe foi destinado e a respeito de
corresponder êle às exigências do programa administrativo. Houve aqui
grandes diferenças de opinião como costuma acontecer em tôdas as
assembléias democráticas.

Coma minoria, criticamos bastante alguns aspectos do projeto, Tam-
bém levamos em muita consideração as condiçães cuidadosamente esbo-
çados, o custo do pojeto imaginado pelo conselho e pelo público, e
a necessidade de um edifício que fôsse eficiente e adequado, e suflclen-
mente flexível para enfrentar as exigências de crescimento e mudança.

Neste dilema, a solução mais fácil, mas menos construtiva, para a
minoria. teria sido retirar-se do [úrl, apesar de ter concordado com
êle no tocante a tôdas as decisães do estágio preliminar e a muitas da
fase final. Ao invés disso preferimos elaborar êste relatório de minoria,
com as nossas reservas. Essa decisão revela o grau de discordância ou
dúvida da minoria, e as razões pelas quais essas discordâncias não
puderam ser resolvidas dentro da próprio [úr i, como é usual nesses
cosas. Mas, coma nenhum julgamento de "olor é inteiramente isento de
crítica, as reservas feitas podem ser úteis para reforçar ou modificar a
projeto do edifício da Câmara Municipal e da respectiva praça, quando
da sua execuçõo final.

..'.

RELAÇÃO PARA COM A CIDADE

Nas faces este e norte, com certo grau também na oeste, quando
visto da "University Avenue" o projeto vencedor isola a cidade por
meio de brancos muros de concreto (356 pés e 290 pés de altura)
voltados para as ruas e edifícios odjccentes. Isto pode ter um efeito
nocivo no futuro redesenvolvimento dêsses setores, quando, ao contrário,
poder-se-ia esperar que a nova Câmara Municipal desse um impulso
em vários projetos relativos aos seus arredores, que eventualmente levas-
sem a um importante renascimento desta parte da cidade. Muito po-
deria ser feito para diminuir êste efeito adverso.

A praça da Prefeitura, que na nossa opinião poderia servir como
uma atração variada para pessoas de tôdas as idades, ainda aparece
neste estágio final da concorrência como um esbôço algo desolado. Pode
ser-lhe dado um grande interêsse paisagístico, amenidade e uma escala
mais humana.

UMA PROPOSiÇÃO FUNCIONAL

Os quatro e lernentos principais do projeto - a praça público, o
pedestal de quatro planos (que cobre cêrca de metade do terreno), as
duas torres de escritórios e o salão do conselho, com as suas depen-
dência! executivas - entreligados uns aos outros por uma rampa ex-
terna, por escadas rolantes e por grande número de elevadores dispostos
em dez diferentes lugares. Existem ainda escadas de emergência. A
circulação interna do edifício é complicada, porque em movimentos de
uma torre à outra, ou aos gabinetes anexos ao salão do conselho; e as
duas torres laterais tem grandes corredores de comunicação, bem maiores
dos que .os dos dois coniuntos bilaterais de gabinetes.

A sala' do conselho e os gabinetes ,anexos apesar de localizados no
próprio baricentro do projeto apresentam defeitos de acomodação fun-
cloncl e uma perspectiva pobre,

ESTRUTURA E CUSTO

O tipo de construção proposto para as torres de escritórios é provà-
velmente o mais coro que poderia ser imaginado para estruturas verti-
cais. As imensas paredes de concreto armado que servem de espigão
cruzado suportam lojes que são, na realidade, marquises. Os lados não
apoiados das bcndejcs são recobertos por uma baixa parede envidra-
çado. E' duvidoso que um observador externo perceba que,. se trata
de marquises, de modo que parece razoável propôr que o tipo de
construção se]o modificado, de modo a se obter um custo mais baixo.

Por causa do variedade de formas estruturais não usuais e do con-
siderável espaço destinado à circulação interna, o projeto tal como foi
apresentado iria, no nossa opinião, custar muito mais do que o conselho
municipal está penscndo. Por meio de uma revisão considerável poder-
se-ia conseguir 'grande economia de espaço e estrutura sem alteração
no efeito principal. Tanto nas condições dos editais (parágrafo 5)
quanto nos relatórios do [úr i concernente ao estágio preliminar, foi
ressc.ltada a necessidade de se consequir uma razoável economia. Para
executar o projeto, preservando-o na íntegra, o conselho municipal de-
veria preporcr-se para aumentar a ·verba votada, mesmo introduzindo-se
as modificações suqeridcs.

G~nn'l~eeson e ,Nielsen (Dinqmcrcc)
• 4

I. M. Pei (E.U.A.)
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Desejamos frizar uma característica preponderante nas
análises acima: a preocupação pela implantação urbanística
do edifício, pelo encontro entre arquitetura e urbanismo, en-
tre o "City Hall" e sua cidade. Este problema vital para a
escolha do caminho a ser seguido pela arquitetura contem-
porânea está infelizmente ausente em grande parte de nos-
sas boas obras arquitetônicas: A formação escolar não opro-
funda suficientemente o aspecto sociológico do conteúdo hu-
mano da arquitetura. O homem, por isso, comparece na
melhor das hipóteses, como o elemento métrico e meramente
fisiológico. Este esquecimento frequente do homem social
(reclrnente a única conceituação de homem possível para
dar conteúdo à arquitetura), dificulta muito a formação de
mentalidades urbanísticas. Em edifícios públicos, o caráter
nobre e sua repercussão torna sua implantação na cidade
de importância fundamental. Este espírito, a exemplo do
que acontecia na Grécia, na Idade Média italiana, no bo-
roco francês, ete., deveria presidir a escolha do terreno e o
partido dos edifícios públicos, dos monumentos arquitetônicos.

Apesar de já se falar muito na necessidade d'uma menta-
lidade urbanística, a verdade é que os últimos concursos
de edifícios públicos não revelaram essa preocupação por
parte da grande maioria dos participantes. E, o que é mais
grave, os júris em seus laudos não parecem ter tido sufi-
ciente sensibilidade para êste aspecto arquitetônico impor-
tante, deixando perder excelentes oportunidades para aler-
tar os arquitetos e bem colocar os edifícios num lote e nu-
ma cidade. Assim o "individualismo arquitetônico" perdura
marcado mente mesmo nos edifícios públicos em que tal fato
poderia ser substituido por uma sadia orientação no sentido
da mentalidade urbanística. Destarte, o laudo do concurso
de Toronto, me parece trazer um ensinamento valioso, um
exemplo sadio, como preocupação. Mas não como resultado,
que nos parece urbanisticamente frustrado: não há a praça
exigido e diflcilmente pode-se justificar as 2 lâminas altas
e curvas em relação à vizinhança. Elas nada encerram.

Para finalizar, desejamos escrever algo a respeito da ar-
quitetura dos projetos classificados, O vencedor se destaca,
apesar de ter ousado conseguir monumental idade mediante
edifícios altos que poderiam sofrer a concorrência dos futu-
ros prédios circundantes. O arq. Rewell conseguiu plantas
de grande simplicidade, face à complexidade do problema.
A circulação tornou-se simples e flexível, com um número
aparentemente exagerado de elevadores. Teríamos a objetar
fortemente a não existência da Praça Cívica requerido. Não
há aquela área limitada em que massas de pessoas possam
calmamente circular, sentindo a imponência do ambiente.

Plàsticamente o conjunto nos parece banal, as 2 tôrres
são tão próximas que o espaço interno se reduz a um inex-
plicável "poço".

Os demais projetos dos quais cpencs conhecemos foto-
grafias das maquetes nos surpreendem e chocam pela desi-
gualdade de seu aspecto plástico; com exceção do projeto
canadense; francamente não gostamos do aspecto dos clas-
sificados; com seus poços internos, suas fantasias estruturais,
ochorno-los até chocantes para um concurso desta enver-
gadura.

Jorge Wilheim

Perkins e Will (E.U,A.) David Horne (Canadá)

Separato da Revisto Acropole N.o 243 - Janeiro de 1959
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RENINA EXPÕE PINTURA

A recente exposição de Renina Katz parece tão di-
ferente da precedente que uma análise comparativa
se torna inevitável. Umo gravadora de experiência
passa a dedicar-se ao desenho e à pintura. Uma per-
gunta se impõe: até que ponto a mudança de uma
técnica expressiva, modifica os frutos da vontade ex-
pressiva? Parece-nos que do ponto de vista do arte-
sanato, do "métier", não houve mudança brusca ou
"tábula rasa"; ao contrário, reconhecendo uma se-
quência lógica, um desenvolvimento.. O mesmo cari-
nho das texturas gravadas dando valores aos diversos
planos dos morros, encontramo-Io agora na papel mil
vêzes riscado, no vermelho trabalhado densamente
com a trama do desenho negro. A mesma disciplina
de trabalho e organização de espaço; a mesma pro-
cura de texturas e formas gráficas de diferenciar pla-

Paisagem

Árvores Figura
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nos. No entanto, quantos caminhos são sugeridos
pela côr, quão mais livre é a composição e utilização
dessas hábeis texturas!
. Esta maior liberdade não nos parece de ordem ar-

tesanal e sim conceitual : uma nova órbita de pesquisa.
A maior modificação, a nosso ver, se dá no abandono
ou modificação da figura humana; anteriormente a fi-
gura estava presa à temática, restrita ao anedótico,
concentrando em seu desenho bem traçado tôda a
fôrça da gravura. Agora encontramos a figura em
estáticos e decorativos retratos que nos fazem pensar
em Pisanello. Nestas figuras há um certo regozijo no
livre fluir do desenho e na cobertura decorada de
plcnejcrnentos. As figuras atuais parecem mais es-
tudos, mas são feitas com muito amor. tste mesmo
amor e prazer quase narcisista, fechado sôbre si pró-
prio, com que são desenhadas e compostas as belíssi-
mas flores, são talvez plàsticamente o ponto mais alto
da exposição.

Mas o que mais caracteriza o conjunto de obras
expostas não são figuras nem flores. E' precisamente
a substituição dessa figura pelos panoramas urbanos,
marinhos, pelo telúrio enfim. Renina reinventa a terra
e as cidades e em sombrias côres terrosas procura
nelas aquele sôpro de vida que com maior facilidade
e certo simplismo se revelava nas figuras das gravuras
de outrora. Difícil êste caminho porque cheio de
tentações: a tentação geométrica, a cromática, a da
simplificação, a do vazio. (Sem falar de que a pintura
tem também uma dialética sua, inerente; assim a pró-
pria pesquisa cromática e de texturas tem um encanto
que predispõe e decide da composição). Em lugar
de morros (que ainda aparecem), as composições li-
neares criam cidades e cais de grande ambientação
brasileira; lembramo-nos invariàvelmente de Para na-
guá quando vemos aquele belíssimo cais olor onjcdo
com seu perfil de casas simples, quase infantil.

Neste novo caminho de Renina encontramos conse-
quência e lógica. Porisso não nos surpreende. Sua
nova perspectiva é certamente mais rica. Seus resul-
tados, ora expostos, são muito bons e, nalguns casos,
excelentes. Quanto ao conteúdo, convém lembrar que,
a vida, o amor ao que cresce e se recria, encontra-se
não apenas no homem, mas também nas coisas que
êle faz. E quê o humano não está apenas no tema
representado e sim nos olhos de quem representa, de
quem cria.

A nova' visão, o olhar novo, trouxe aprofundamento
e amplitude revelando ainda grande bom gôsto cro-
mático.

Jorge Wilheim



J . VILANOVA F A UARTIGAS PARANINFOU o S ALUNOS D A

Discurso do paraninfo, arquiteto J. Vilanova Artigas
na colação de grau dos arquitetos da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da U. S. P.:

Há quasi 30 anos vimos vivendo escondidos no anonimato legal
que representa para a nossa classe, a atual legislação profissio-
nal. E sou forçado a constatar que quem salvou a Arquitetura
Brosllelro das duras condições que lhe foram impostas, foi o
movimento moderno, foi a prápria atuação dos arquitetos no
terreno da criação artístico - com o sucesso e o reconhecimento
público da legitimidade de sua contribuição.

"E' com grande [úbilo que os arquitetos brasileiros vêem todos
os anos, aumentarem as suas fileiras. O sucesso inegável da
Arquitetura Brasileira, repercute na juventude, que acorre pressu-
rosa a emprestar a. fôrça criadora de novos talentos. O desen-
volvimento futuro da Arquitetura, e a defesa de sua contribuição
ao nosso patrimônio cultural, exige que selemos numericamente
importantes. Há inúmeras dificuldades menores a serem ultra-
passadas para assegurar à Arquitetura, o ritmo de desenvolvimen-
to que impulsiona tôda a nacionalidade. A formação de novos
arquitetos cria a fôrça indispensável para os objetivos que que-
remos atingir.

.Os [ovens formados pela nosso Faculdade de Arquitetura, têm
tôdas as condições para o desempenho do brilhante papel que
deles esperamos. A Faculdade de Arquitetura da Universidade de
São Paulo é para. os arquitetos paulistas, um instituto como pou-
cos, e por isso motivo de [usto orgulho. Se ainda oferece aspectos
que desejor iornos ver modificados, isto se explica, em parte, pelo
ardente desejo que temos, de ver cada vez mais aperfeiçoado, o
ensino universitário; mas também, e principalmente, pela maneira
como ainda se conceitua a profissão de arquitetos em nosso país.

Considerados os obstáculos que o prática ainda oferece aos
arquitetos em geral, a Faculdade de Arquitetura da Universidade
de São Paulo preparo com esmero a [uventude de nosso Estado.
Em certames internacionais, os estudantes paulistas têm tido a
oportunidade de medir o seu nível de capacidade e entusiasmo,
com estudantes de países mais avançados culturalmente, onde a
tradição de ensino da Arquitetura se mede cronõqicornente por
séculos, e onde o arquiteto gosa na sociedade, em têrmos de
prestígio e remuneração, de uma posição bem diferente da
nossa. Nas ocasiões em que não saíram vencedores, a sua con-
tribuição foi honrosa.

O clima de debate e pesquisa que afortunadamente se criou
dentro do nosso Instituto Universitário, reflete talvez o ardor
com que na vida profissional, os arquitetos brasileiros selecionam
as teses que [ulqom mais apropriadas ao desenvolvimento de nossa
cultura.

São bem formados os [ovens arquitetos paulistas.

Por isso insisto em afirmar que, se algumas condições devem
ser modificadas para o aperfeiçoamento de nossa Escola, elas se
encontram hoje, fundamentalmente, fora da Faculdade - na con-
ceituação da missão do arquiteto.

Na verdade, temos chegado a um momento da. evolução da
Arquitetura Brasileira, em que um passo decisivo se impõe. Para
mantermos o prestígio que grangeia a Arquitetura Brasileira, e
para. o avanço que desejemos ver ern processo, é indispensável
que maior número de profissionais encontrem destino seguro na
vida prática. Sem campo para a ação de um grande número de
militantes, a obra já feita permanecerá uma reduzida expressão
qualitativa.

Não nos tem faltado o apôio da inteleclualidade brasileira e
das diversas camadas de nosso povo. As oportunidades que o
govêrno de nosso pa ís promoveu, temos aproveitado condigna-
mente. Mas existe para nós ainda uma medida de reconheci-
mento, que há muito esperamos, A criação da profissão de
Arquiteto em condições de independência.

Na verdade, cté agora, a despeito de todos os sucessos e de
todos os esforços encaminhados, continuamos a comparecer pe-
rante a sociedade como mera especialização da Engenharia, su-
bordinados à indústria da construção. Nenhum país civilizado
admite esta confusão.

A Arquitetura é antes de tudo expressão cultural de um povo;
que se serve do avanço técnico e da produção industrial, sôbre
os quais exerce também sua influência criadora.

O Brasil é dos únicos pa íses da América Latina a conceituar a
Arquitetura em confusão com a técnica; fato que, depois de 1930,
não podemos mais [ustificor apelando para tradiçães nacionais.
O decreto atual que rege os nossos destinos ligados aos da. en-
genharia, é mais do que tudo, a imposição de um momento po-
lítico; quando legislávamos com os olhos voltados para as orga-
nizações corporativistas então em voga em certos países do mundo.

Os arquitetos paulistas que por esta época, reunidos no então
Instituto Paulista de Arquitetos - enfrentaram o problema

de uma regulamentação para a. profissão, pensavam de maneira
muito mais democrática. O projeto de lei que apresentaram na
ocasião, pela sua atualidade, descortínio e perfeita compreensão
do significa.do cultural da Arquitetura, muito honram esta terra
e os profissionais que o organizaram. Tivesse prevalecido a opi-
nião dos arquitetos paulistas e a nossa profissão seria hoje muito
melhor compreendida por vastas camadas de nosso povo.

Os arquitetos não consultam unicamente interêsses profissionais
ao proporem sua independência.

Queremos meios que nos capacitam na defesa do patrimônio
cultural brasileiro.

Atualmente, qualquer emprêsa estrangeira tem o caminho aberto
zações penetram na estrutura econômica., tem reflexos desastrosos
assinatura de um brasileiro. A facilidade com que estas organi-
para projetor, construir, criar e "urbanizar", no Brasil, lançando
mão de seus próprios profissionais, acobertados pela simples
na cultura. Na disputa do mercado, elas têm a tendência de
desvalorizar a contribuição nacional - a contribuição cultural -
apresentando como mais legítimas as suas expressões, vazadas
em moldes culturais estranhos aos nossos.

Como arquitetos temos demonstrado não sermos contrários à
contribuição que nos tem trazido a experiência universal. A his-
tória que o diga. A experiência universal é, no campo do Ar-
quitetura, incentivo constante para a criação de novas formas
e de novas estruturas. Não podemos concordar, isso sim, com
o aproveitamento de valores culturais estrangeiros para diminuir
o que é nosso, para disseminar o pessimismo entre brasileiros,
para a descrença em nossa própria capacidade de construtores
do desenvolvimento econômico e cultural de nosso país.

A estrutura legal definidcra de nossa profissão, favorece os
atoques à cultura nacional.

Não pretendo afirmar-Ihes que a Arquitetura Brasileira vive
de acertos absolutos. Muito 00 contrário, trabalhamos num am-
biente de duras lutas, onde os erros de avaliação da realidade
não escapam sem a devido crítico. Mas é preciso não confundir
êste debate salutar, com a simples opinião derrotistas dos interes-
sados em tumultuar o processo em que nos desenvolvemos, inspi-
rando a descrença em nossas próprios fôrças.

Quando revindicamos para os arquitetos um organismo pró-
prio que oriente o destino cultural da Arquitetura, encontramos
no seio da engenharia nacional algumas expressães de descon-
tentamento. Entretanto os arquitetos não disputam o terreno de
ação da Engenharia. A Arquitetura é um caminho à parte, OI'i-
ginol e único. Ela contém a visão técnica. em convivência com
a visão artística. - Convivência difícil, cheia de contradições.
- Não pesquisamos somente no terreno da forma. As formas
são válidas quando puderem ser tecnicamente [ustificóveis. Mas
a proposição inicio.l na pesquisa formal, tem conteúdo humano.
O humano, na Arquitetura, condiciona o técnico.

A visõo do engenheiro é essencialmente técnica.

Os arquitetos não disputam as posições dos técnicos.

A construção no Brasil, tem muito a exigir da, engenharia na-
cional. E' campo vastíssimo onde campeiam métodos de pro-
dução ainda atrasados. E ao engenheiro cabe, num país como o
nosso, que luta contra atrozes condições de sub-desenvolvimento,
u'a; missão altamente hónrosa. O engenheiro é homem do século.
Pelo número deles as naçães modernas se distinguem.

O caminho do engenheiro é um caminho à parte.

Meus [ovens colegas,

Tenho a certeza que não negareis a vossa contribuição ardorosa
de [ovens, à luta de todos nós pelo reconhecimento de nossa pro-
fissão e pelo aperfeiçoamento de nossa, Arquitetura. O futuro
promete-vos grandes. tarefas num país como o nosso, onde tudo
agora começa. Haverá dificuldades. Algumas conquistas pedirão
lutas tenazes.

Mas o prestígio da Arquitetura Bra.sileira, que conheceis, for-
[ou-se neste clima criador. tle não envolve somente os arquite-
tos. Refletimos apenas o desejo de progresso que hoje empolga
todos os brasileiros.

Viver nêle, lutar dentro dêle, é fazer uma arte que exprime
um povo em ascenção".



ESPAÇO ARQUITETURA
Novembro/Dezembro 1958 - Pôrto Alegre .~,.~.~..".~".-E' com satisfação que apresentamos o pri-
meiro número da revista Sul-Riograndense
que surge para divulgar, em primeiro plano,
o arquitetura, a engenharia, o urbanismo e
as artes plásticas da região. Dos diversos
artigos podemos notar os seguintes, Palácio
da Justiça em Pôrto Alegre; Plano Piloto do
Delta do Jami, Travessia do Guaiba, Agên-
cia do Lóide Aéreo; Govêrno Planificado e
Regulamentação Prof lssiono], escrito pelo co-
lega Luiz Saia; Reforma da Legislação Pro-
fissional, artigo do Ar q.? Eduardo Corona.

Conta agora o Brasil, e particularmente o
Rio Grande do Sul, com mais um veículo
para a propagação de nossa arquitetura.

Palácio da Justiça em Porto Alegre.
Arqs. Carlos M. Fayet e Luis F. Carona.

CASABELLA - N.o 218 - Itália

Destacamos dêste número os
artigos sôbre a reconstrução da
quadra Hansa em Berlim e con-
siderações sôbre Brasília. Um
histórico completo e interessante
acompanhada por ilustrações e
críticas trazem ao leitor informa-
ções que talvez ainda não tenham
sido publicados sôbre os referidos
projetos. Antes de apresentar os
projetos de Brasília, a revista
apresenta com ilustrações, o de-
senvolvimento da arquitetura bra-
sileira e os fatôres que determi-
naram a construção do nova ca-
pital.

Edifício de 9 pavimentos de Wulter Gropius. Prédio de apartamentos de Alvar Aalto.

ARTS AND ARCHITETURE - Novembro de 1958 - E.U.A.

Esta revista patrocina um programa de construções de residên-
cias para fins de estudo e divulgação de novos métodos, mate-
riais e técnica na moradia contemporânea. Destacamos dêste
número o "Case Study House 20", projeto dos arquitetos Buff,
Straub e Hensman, tendo ainda como colaborador o arquiteto
Saul Bass.

Nesta obra foram feitas diversas experiências cam
de madeira compensada na estrutura. A iluminação
casa é feita através de forros plásticos tipo "Filon
sistema êste, que produz uma luz suave e difusa.
apresenta diversas inovoções interessantes.

a aplicação
artificial da
Fiberglas",
O projeto
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BRASTLlA E J.K. NA SEDE DO DEPARTAMENTO DE
SÃO PAULO

Será instalada pràximamente uma exposiçco atua-
lizada e completa da futura Capital Federal. Essa
exposição está sendo organizada pelo arq. Eduardo
Kneese de Mello, e será inaugurada pelo Presidente
da República. Todos os passos para sua instalação
já estão concretizados e o material já está todo pre-
parado. A data será oportunamente marcada e di-
vulgada.

•
SINDICATO DOS ARQUITETOS

o departamento de São Paulo, através de sua Con-
sultoria Jurídica, está criando o Sindicato dos Arqui-
tetos. Os estudos já se encontram adiantados, e pro-
vàvelmente no próximo boletim o divulgaremos com
todos os detalhes.

•
NOVO BOLETIM DO DEPARTAMENTO DE S. PAULO

Propondo-se a divulgar de uma maneira mais efi-
ciente e apresentável as manifestções culturais e pro-
fissionais de todos os arquitetos e artistas brasileiros,
êste departamento concluiu os planos do seu novo
boletim mensal.

Inicialmente será impresso em 16 páginas de papel
couchê e será editado pela Editora Acropole, que há
mais de quatro anos vem gentilmente colaborando
com êste boletim e é a principal responsável pela
absoluta assiduidade e. pontualidade. Para chefiar
êsse novo boletim foi nomeado o colega Brenno Ci-
rino Nogueira. O número inicial está programado
para ser lançado em junho próximo.

•
LEGISLATIVO DO RIO GRANDE DO SUL.
UM CONCURSO SEM SOLUÇÃO

A propósito dêsse concurso, (noticiado no boletim
n.? 58) que merece dos arquitetos grandes elogios
quanto à exemplar organização de sua concorrência,
estamos informados que até o presente momento, nada
foi feito no sentido da contratação, com os vence-
dores, do projeto definitivo, e nem foram distribuídos
os prêmios.

O concurso, encerrado no dia 13 de outubro de
1958, teve seu julgamento terminado no dia 1 de
dezembro. O Edital previa um prazo de 30 dias
para a distribuição dos prêmios. Provàvelmente, as
férias normais do legislativo terá adiado essa sole-
nidade; porém, quatro meses são passados e arqui-
tetas e concorrentes de São Paulo, sem terem conhe-
cimento de medidas positivas que façam cumprir o
Edital, acham-se apreensivos e pessimistas quanto ao
bom término de tão brilhante certame.

Será que teremos que engavetar mais um concurso?
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ARQUITETO ZENON LOTUFO, ENTRE OS CINCO
PROFISSIONAIS PREMIADOS PELO C.R.E.A. POR
PUBLICAÇÕES ESPECIALlZADAS

O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
distinguiu cinco profissionais, por publicações do do-
mínio de sua especialidade. Dos premiados três são
profissionais registrados no Conselho Regional da Sex-
ta Região e exercem suas atividade preferencialmente
em São Paulo. São particularmente conhecidos dentre
os trabalhos premiados, o estudo do prof. Aderson
Moreira da Rocha sôbre Hiperestática Plana Geral e
e o do Prof. Alfredo Bandini, cujas justificativas para
o plano geral de regularização do rio Paraíba exer-
ceram papel decisivo durante os debates travados
nesta capital em tôrno de construção da usina hi-
drelétrica de Caraguatatuba. O trabalho do arq. Ze-
non Lotufo sôbre "O Espaço Psicológico na Arquite-
tura" foi tese em concurso prestado por aquele pro-
fissional na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

Os trabalhos premiados são os seguintes:

1.° lugar - Hiperestática Plana Geral, de Aderson
Moreira da Rocha;

2.° lugar - Plano Geral de Regularização do rio
Paraíba, de Alfredo Bandini;

3.° lugar - O Espaço Psicológico na Arquitetura,
de Zenon Lotufo,

Estática de Estaqueamentos, de Frede-4.° lugar
rico Schíel,

5.° lugar
Caputo.

Os prêmios fOrGJTlconferidos por decisão de uma
comissão julgadora organizada por ocasião da passa-
gem do 25.° aniversário da regulamentação profissio-
nal, data que deu margem à própria decisão de con-
ferir as distinções em causa. Os profissionais classi-
ficados em 2.°, 3.° e 4.° lugares são registrados no
C.R.EA da Sexta Região.

Mecânica dos Solos, de Homero Pinto

•
RECEPÇÃO AOS ARQUITETOS RECÉM-FORMADOS
DE SÃO PAULO

Confrat~rnizando-se com o término do curso de
mais um grupo de estudantes, agora nossos colegas,
o departamento de São Paulo recepcionou com um
cocktail em sua sede social, os recém-formados das
Faculdades de Arquitetura da Universidade de São
Paulo, e da Universidade Mackenzie. Na ocasião, usa-
ram da palavra o arquiteto Artigas e representantes
dos jovens, que enalteceram o importante papel do
Instituto de Arquitetos e a necessária unidade de
classe.



A MARCHA DO PROJETO QUE REGULAMENTA A
NOSSA PROFISSÃO

"1 - Moção de opero ao Conselho Superior do I.A.B.
pelas atitudes firmes que tem tomado na de-
fesa dos interêsses da classe, em particular com
relação à nova lei da regulamentação da pro-
fissão.

2 - A Assembléia reconhece que a maioria das
manifestações contrárias ao projeto de lei que
vêm sendo publicadas na imprensa são, na sua
essência, decorrentes de um lado da incom-
preensão ainda existente em nosso meio e de
outro, do evidente desconhecimento do conteú-
do do projeto,

3 - Os arquitetos estão convencidos de que o pro-
[eto de lei, que atualmente propõem, beneficia
o exercício das profissões do engenheiro e do
arquiteto, promove o desenvolvimento técnico e
assegura condições mais favoráveis ao aprimo-
ramento da cultura brasileira.

4 - Os arquitetos, com a convicção de se acharem
reunidos em defesa de causa [usto, têm a cer-
teza do sucesso de sua iniciativa. Confiam no
reconhecimento por parte dos órgãos legislativos
e governamentais, que até ho]e sempre soube-
ram emprestar ao desenvolvimento da cultura
arquitetônica nacional, o melhor do seu apoio
em todo o território brasileiro.

5 - Os arquitetos põem-se à disposição do Conse-
lho Federal de Engenharia e Arquitetura, dos
C.R.E.A.s e de todos os demais órgãos de classe
interessados, para debater e esclarecer o assun-
to, tanto quanto se [ulqor necessário".

O Projeto de Regulamentação dos Arquitetos será
entregue ao Congresso Nacional logo nos primeiros
dias da presente Legislatura. A luta política pela
sua aprovação, será árdua e difícil, e precisará, ne-
cessàriamente, da contribuição de todos os arquitetos.

Apesar do esfôrço desenvolvido pela Diretoria do
I.A.B., tendo mantido vários contatos com represen-
tações de engenheiros em todos os Estados, a resis-
tência devida à incompreensão e à má fé ainda é
grande.

Recentemente, o C.R.E.A. da ó." Região (S. Paulo),
por ocasião do exame do projeto dos arquitetos, re-
solveu, num ato de fôrça, colocar em votação o nosso
Projeto. Obviamente, num órgão onde os arquitetos
constituem uma minoria absoluta, teríamos que sair
perdedores. Essa manifestação provocou a réoçôo
imediata de todos os arquitetos de São Paulo que,
numa memorável Assembléia Geral, com a presença
de 83 arquitetos, votaram, sem qualquer manifesta-
ção contra, as decisões que transcrevemos abaixo.

A luta pela vitória final da nossa Lei é uma luta
nacional. Nunca foi tão necessária a união de todos
os arquitetos. Com êste intuito, o Departamento dá
divulgação a essa magnífica atitude dos colegas de
São Paulo, exemplo de firmeza, unidade de ponto de
vista e certeza da vitória final de que estão possuídos
os arquitetos de todo o País.

Estas foram as decisões que a Assembléia Geral
tomou por unanimidade:

E M G R E V E O S ESTUDANTES D E ARQUITETURA D O RECIFE

Através do presidente do Diretório Acadêmico da
Escola de Belas Artes de Pernambuco, estudante Fer-
nando Queiroga, recebemos memorial historiando os
antecedentes e declarando reivindicações mais ur-
gentes dêste movimento, que traduz uma aspiração
bastante antiga daqueles estudantes. Apoiando-se nas
resoluções do 1.0 Encôntro de Estudantes e Arquitetos
de 58, dirigiram-se a êste departamento do I.A.B., so-
licitando nossa colaboração, que se fez prontamente
através de ofício (abaixo transcrito) dirigido ao Magní-
fico Reitor da Universidade do Recife.

No ana próximo passado, havendo a direção da E.B.A.P., re-
solvido fundar o Curso de Arte Dramática, cu]o primeira série
[ó funcionou naquele ano, devendo ainda ser instalado no cor-
rente ano o Curso de Música e posteriormente de Cerâmica, que
acrescentados aos [ó existentes Cursos de Arquitetura, Professorado
de Desenho, Pintura e Escultura, todos possuindo cursos regulares
e os dois últimos ainda cursos livres, tornou-se óbvio que seria
sobrecarregar demais a administração de uma escola superior
um tão elevado número de cursos. Fato êste que traria prejuizo
a cada curso de per si, pois a nenhum poderia ser dada a ne-
cessária atenção.

Era chegado o momento oportuno. Puzeram-se em campo os
estudantes de arquitetura e reiniciaram o movimento de separação.
Desta vez com atitudes regidas pelo bom senso, pela boa vontade,
e por um alto espírito de compreensão, visando a que a nova
faculdade nascesse de um perfeito entrosamento entre os corpos
docente e discente. Assim, foi que antes do reinício do movi-
mento, procuraram os alunos de arquitetura ouvir os seus pro-
fessores que desde logo deram o seu integral opoio ao movi-
mento separatista, sabedores que eram das dificuldades encon-
tradas por êles próprios na maneira de ministrar as matérias
do currículo escolar, quer por deficiência de administração, decor-
rente da natural dispersão das atençães dado o elevado número
de cursos, quer pela deficiência de instalaçães e laboratórios ne-
cessários ao aprendizado da arte arquitetõnica.

Conseguiram os alunos que o assunto fosse novamente subme-
tido à apreciação da Congregação da Escola de Belas Artes de
Pernambuco, que em sessão de 3/9/58 decidiu, por unanimidade
dos seus membros, ser propício o momento para a separação do
Curso de Arquitetura, confarme dizia a supra citada lei, após
brilhante e substcncloso exploração do Professor Evaldo Bezerra
Coutinho, conhecedor que é dos problemas dos estudantes de
arquitetura.

Rejubilados com o êxito daquela primeira batalha, os estudan-
tes encheram-se de ânimo e iniciaram reuniões com os professores
a fim de organizar a nova Faculdade; tiveram entendimentos
com o Magn ífico Reitor Professor Joaq.uim Ignacio de Almeida
Amazonas que mostrou-se favorável ao movimento, tendo na oca-
sião recebido a promessa dos estudantes no sentido de que os
mesmos trabalhariam em tudo que Ihes fosse possível para a
instalação da nova faculdade. Através do Magnífico Reitor ti-

Manifesto inicial

Os estudantes do Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes
de Pernambuco, tendo em vista a orientação mais moderna dada
à formação do arquiteto, que não mais admite sejam os cursos
de arquitetura ministrados em Escolas de Belas Artes, através do
presente memorial, tornam público o histórico de sua luta pad-
fica em pról da instalação da Faculdade de Arquitetura.

Quando da promulgação da Lei 2337, de 20/4/1954, que criava
os cargos para a Escola de Belas Artes de Pernambuco, já havia
o legislador previsto a ora pretendida separação. Assim, é
que no Artiga 3.0 da citada Lei encontramos, "A Universidade
do Recife promoverá oportunornente o desmenbramento do Curso
de Arquitetura da Escola de Belas Artes daquela Universidade
para constituir a Faculdade de Arquitetura como unidade uni-
versitária distinta",

Logo após a publicação da referida Lei, pretenderam os es-
tudantes de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco
por em execução aquilo que preceituava o seu Artigo 3.0. Entre-
tanto, não [ulqou a Congregação da Escola, a quem a direção
da Universidade do Recife havia confiado a decisão daquele as-
sunto, que o momento fosse oportuno. E se assim o julgou foi
baseada em argumentos que se eram fortes naquela ocasião, atual-
mente são apenas infantís, como posteriormente a mesma Con-
gregação demonstrou.

Ante aquele primeiro insucesso recolheram-se os estudantes de
arquitetura aos seus labores estudantis, aguardando o apareci-
mento daquele tão importante momento oportuno.



veram conhecimento da necessidade de aprovação do assunto por
parte do Conselho Universitário, ao qual só foi submetido no
mês de [cneiro do corrente ano, embora a documentação ne-
cessária [ó estivesse em poder da Reitoria desde 24 de setembro
próximo passado. Apesar do desinterêsse demonstrado pela
direção da Universidade na demora em submeter ao Conselho
um assunto de tamanha importância, mantiveram-se os estudantes
de arquitetura com o mesmo espírito de calma e compreensão
que sempre orientou os suas atitudes neste movimento. Fingindo
acreditarem nas falsas desculpas apresentadas e que procuravam
lançar a culpa na burocracia administrativa.

Após a aprovação unânime do Conselho Universltário, nenhuma
medida foi tomada pela Reitoria no sentido de conseguir do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a necessária apro-
vação. Entretanto, os estudantes continuaram a trabalhar. Desta
feita na procura do prédio copaz de ololor a nova faculdade,
[ó que nenhum interêsse demonstrava a Direção da Universidade
neste sentido. Quatro prédios foram apresentados pelos estu-
dantes e a nenhum deles foi dada a devida atenção. Já im-
pacientados com a inércia daquele órgão, foram informados, por
pessoas ligadas ao mesmo, de que o problema do local estava
resolvido, pois a nova faculdade seria instalada naquele onde
funciona atualmente a Faculdade de Farmácia. Entretanto, a
alegria motivada por esta notícia logo se desfez. Os estudantes
de arquitetura, sabedores das reformas efetuadas no prédio em
foco, reformas essas que se prendiam a ampliação das instala-
çães da citada faculdade, procuraram saber se estava prevista,
para êste ano, a mudança da Faculdade de Farmácia, no que
foram informados negativamente.

Compreenderam então os estudantes de arquitetura, que ha-
viam sido burladas na sua boa fé e que não haviam encontrado
éco todo aquele bom senso, tôda aquela calma e todo aquele
espírito de compreensão que haviam orientado suas atitudes na
campanha de instalação da Faculdade de Arquitetura.

As suas virtudes foram encaradas pela Direção da Universidade
do Recife como prova de fraqueza. Esqueceu o órgão administra-
tivo da Universidade de Recife que as lnjustiçcs praticadas con-
tro a [uvenrude estudantil movida por bons propósitos, cria na
mesma um sentimento de revolta e de descrença. Esqueceu tam-
bém que com estudantes bem intencionados não podem ser uti-
lizadas as armas da mentira e do descaso, tão usadas pela
baixa política. Esqueceu ainda que o descaso constituia uma
desconsideração não sÓ à Congregação da Escola de Belas Artes
de Pernambuco como ao próprio Conselho Universitário que foi
unônime em aprovar a instalação da Faculdade de Arquitetura.

Por êste motivo, os estudantes de arquitetura reunidos em As-
sembléia Geral no dia 16-2-59, na sala do Diretório Acadêmico
da Escola de Belas Artes de Pernambuco, considerando que por
princípios de decência e honestidade, não podem nem devem
usar das mesmas armas enganosas utilizadas pela Reitoria da
Universidade da Recife, resolveram,

2 - Responsabilizar a Reitoria pela instalação da mesma fa-
culdade em prédio aprovado por comissão de professores
e alunos do Curso de Arquitetura da Escola de Belas
Artes de Pernambuco.

3 Exigir que a referida instalação se faça até o início das
aulas do presente ano letivo.

4 Que somente frequentarão as aulas do presente ano le-
tívo nas ínstalações próprias da Faculdade de Arquitetura.

São Paulo, 23 de Março de 1959

Exmo. Sr. Professor
JOAQUIM INÁCIO DE ALMEIDA AMAZONAS
Magnífico Reitor da UNIVERSIDADE DO RECIFE
RECIFE

Magnífico Reitor,

tste Departamento do Instituto de Arquitetos do Brasil dirige-se
à Vossa Magnificência com a finalidade de focalizar o problema
surgido em tôrno dos estudantes de arquitetura da Escola de
Belas Artes de Pernambuco.

Ao intercedermos [unto a Vossa Magnificência, fazêmo-Io den-
tro da linha de conduta que tradicionalmente temos seguido
frente aos problemas da formação dos profissionais de arquite-
tura no país. Basta lembrar que a salvaguarda do progresso
da arquitetura nacional é parte integrante das finalidades deste
órgão de classe.

No caso particular dos estudantes de arquitetura do Recife,
cresce a nossa responsabilidade ao considerarmos as diretrizes
traçados em conjunto por professores, arquitetos e estudantes e
consubstanciadas nas conclusões do 1.0 Encôntro de Estudantes e
Arquitetos realizado em São Paulo em outubro de 1958. Acresce
que numa das sessões, foi aprovada uma moção de apoio à
reivindicação dos estudantes pernambucanos de possuirem escola
de arquitetura nos moldes de outras [ó existentes não só no
Brasil como na quase totalidade dos países mais adiantados do
mundo.

Nesta oportunidade, queremos ressaltar à Vossa Magnificência
a nossa convicção na [ustiço daquela reivindicação. A atividade
pecul'ar ao arquiteto, pela sua natureza e pela sua responsabi-
lidade no desenvolvimento da nação há muito está a exigir pro-
fissionais de formação independente, capazes de enfrentar ta-
refas que hão de envolver problemas de alto significodo social
e cultural. Nesse sentido a próprio legislação profiss.oncl vigente
está sendo revista.

Assim, com a certeza de que esta nossa manifestação encontra-
rá acolhida própria por parte de Vossa Magnificência, confiamos
no seu alto espírito de compreensão para a solução favorável
do importante problema.

Queira aceitar os protestos de nossa mais elevada estima e
distinta consideração.

1 - Acharem-se desobrigados de qualquer trabalho na instala-
ção da Faculdade de Arquitetura da Universidade do
Recife.

Atenciosamente,
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Departamento de São Paulo

EXPOSiÇÃO DA ARQUITETURA BRASILEIRA NO
EXTERIOR

Vem angariando grande êxito a divulgação de
nossa arquitetura e urbanismo, através de exposição
e conferências que nossos diplomatas e profissionais
estão procedendo em várias capitais culturais no ex-
trangeiro. Após os sucessosdo Uruguai e Argentina,
nos chegam às mãos informes da calorosa aceitação
dessa demonstração em Tóquio patrocinada pela Em-
baixada Brasileira, Jornal Mainichi, Museu de Arte
Moderna de Tóquio, com a colaboração das l.ojcs do
Departamento Mitsukoski. Nessa oportunidade, o crí-
tico de arte Mario Pedroza proferiu uma palestra ilus-
trativa da mostra.

De Paris, a exposição "Brasília Arquitetura e Urba-
nismo" seguiu para Lisboa e foi apresentado ao pú-
blico nos salões da Sociedade de Belas Artes.

Durante o período da Exposição, efetuaram-se duas
conferências, uma intitulada "O Plano Piloto de Bra-
sília" pelo arquiteto Formosinho Sanches, um dos di-
retores do Sindicato Nacional dos Arquitetos, e outra
pelo professor Mario Tavares Orico sôbre "Uma Ci-
dade Nova".
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PROJETO DE LEI DA REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL DO ARQUITETO

Apresentamos nesta edição, a redação definitiva do projeto de lei, elaborado
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, unânimamente aprovado por todos Departa-
mentos do Brasil, em reunião de abril de 1959 no Departamento Central - Rio
de Janeiro.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

A lei oro projetada vem preencher lacuna hó muito sentida na orga-
nização profissional do país.

Trata ela da regulamentação própria da profissão do arquiteto, a
exemplo de outros diplomas que disciplinam, desde longa data, a ativi-
dade de outros profissionais liberais, como sejam os médicos, advogados
e engenheiros.

Criando os órgãos diretivos da classe e dispondo com objetividade
sôbre os problemas específicos e peculiares da atividade do arquiteto
e de suas relações com os Poderes Públicos, com outros profissionais e
com o público em geral, atenderó a lei aos reclamos de tôda a co-
letividade.

Hó cêrco de um quarto de século, quando se cogitou de regulamentar
essa então incipiente profissão, foi ela compreendida como ramo da
engenharia, identificado, de certa forma, com a engenharia civil.

Na verdade, tal identificação não é mais aceita, hoje em dia, quer
pelo arquiteto, profissional autônomo de características próprias, quer
pelo engenheiro civil, cujo campo de atividade - com característicos
igualmente peculiares - tende a se distanciar, mais e mais, daquele
outro profissional liberal. Esse processo de separação tem se acelerado
notàvelmente, com o crescente e complexo progresso do técnica, fazendo
com que mais se avivem as distinções de diretrizes, objetivos e métodos
entre as duas profissões.

Salientando com nitidez êsse fato, note-se a criação, em todo o país,
das Faculdades de Arquitetura, únicas hoje em dia a habilitarem os
nóveis profissionais arquitetos, em contraposição às Faculdades de En-
genharia, que agora conferem, exclusivamente, o grau de engenheiro,
em suas diversas especiaJizaçõ!es.

E assim o arquiteto, que outrora colhia seus ensinamentos nas escolas
de Engenharia ou de Belas Artes, recebe hoje o seu treinamento em
escolas especiais de arquitetura, que, melhorando o seu processo de for-
mação, orienta-o para a pesquisa dos fatôres sociais e humanos do pla-
nejamento, em todos os seus aspectos.

Dando autonomia ao ensino e acolhendo, em diversas manifestações,
o fato inconteste da autonomia da profissão, seguiram os legisladores
brasileiros a evolução natural das coisas, a exemplo do que ocorre em
todos os outros países do mundo.

Devem, agora, como complementação dessas acertadas medidos, darem
aos arquitetos regulamentação específica, colorindo-Ihes as obrigações
e recfirmcndo-lhes os seus direitos. Por outro lado, ao Ihes conferirem
auto-determinação, fiscalização e disciplinação próprias, terão completada
a tarefa iniciada.

No dispôr sôbre as condiçiles de organização profissional da ativi-
dade do arquiteto, o projeto de lei se baseou, largamente, na organiza-
ção atualmente em vigor para engenheiros e arquitetos, bem como para
outros profissionais liberais, no propósito de beneficiar-se de uma ex-
periência de vórios anos. Ao cogitar da passagem do regime atual
para o novo, cuidou de. assegurar a todos os profissionais que podem
atualmente exercer as atividades agora reservadas aos arquitetos, a con-
tinuação plena dêsse exercício, apenas sujeitando-os - como é óbvio -
a registro nos novos órgãos fiscaliza dores da profissão de arquiteto.

Completando a tarefa encetada em benefício da arquitetura brasileira,
o legislador assegurará, como já assegurou a tantas outras profissões,
os direitos do arquiteto a uma regulamentação própria e independente.
Com isto, criará. a lei condições para maior desenvolvimento da arquite-
tura pátria, garantindo, por outro lado, à engenharia civil, melhores
condlçêes de especialização num campo jó por si altamente complexo.

E' pois com justo motivo que a grande e laboriosa classe de profis-
sionais liberais a que se destina esta lei, espera a sua aprovação pelo
Poder competente, no caso o Legislativo da União, por fôrça do que
dispãe o ort.? 5.°, inciso XV, letra "p", da Constituição da República.

Com isso terão a arquitetura brasileira e a cultura nacional dado
mais um passo decisivo no sentido de sua definitiva emancipação.

PROJ ETO DE LEI

Cria o Conselho Nacional de Arquitetura, regulamenta a
profissão de arquiteto e dó outras providências.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei,

fAÇO SABER que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei,

Título I
Do Conselho Nacional de Arquitetura e dos Conselhos Regionais

Artigo 1.0 - fica criado o Conselho Nacional de Arquitetura (C.N.A.),
órgão autárquico com personalidade e patrimônio próprios, destinado à
seleção, defesa, disciplina e regulamentação da profissão de arquiteto
em todo o território naciona I.

§ 1.0 - O Conselho Nacional de Arquitetura criaró, por ato próprio,
tantos Conselhos Regionais de Arquitetura (C.R.A.) quantos forem neces-
sários paro o melhor atendimento de suas finalidades, fixando as re-
giões em que estes exercerão sua competência.

§ 2.0 - Os Conselhos Regionais de Arquitetura, órgãos autórquicos
com personalidade e patrimônio próprios, gozarão de inteira autonomia
qua·nto à sua organização e administração, observados os preceitos des-
ta lei.

Artigo 2.0 - Compete ao Conselho Nacional de Arquitetura,
I Eleger seu Presidente e seu Secretário Geral.
li - Em gráu de recurso, por convocação dos Conselhos Regia·

nais ou de qualquer interessado, deliberar sôbre .
a) a admissão e registro de seus membros;
b) a aplicação ••das penas de suspensão ou cancelamento

de registro;
c) os casos omissos.

I li Elaborar, alterar e fazer cumprir o Código de ttica Pro-
fissional dos Arquitetos.

IV Baixar instruções e promover quaisquer diligências ou ve-
rifíccções relativas ao funcionamento dos Conselhos Regio-
nais e adotar as medidas que entender convenientes, a
bem de sua eficiência e regularidade, inclusive designação
de diretorias provisórias, quando necessários.

V Tomar tôdas as deliberações de caráter geral que entender
convenientes à profissão e à classe dos arquitetos.

VI Observar o cumprimento desta lei e propôr aos Poderes
Públicos medidas de interêsse para a classe.
Fixar, através de resoluções, normas que sirvam de orien-
tação aos Conselhos Regionais.
Elaborar e alterar o seu Regimento Interno.
Regulamentar a expedição e os modelos das carteiras pro-
fissionais e das credenciais expedidos a título precório.
Elaborar, alterar e fixar tabelas de anuidades e demais
contribuiçães que lhe sejam devidas por fôrça desta lei e
pelos serviços e expedientes que lhe sejam pertinentes.
Regulamentar os processos disciplinares, bem camo 03 prc-
zos e formas dos recursos e representações de sua cornpe-
tência.
Aprovar, cassar ou revogar qualquer deliberação dos Con-
selhos Regionais que sejam contrários a esta lei e ao Có-
digo de Ética Profissional, ouvindo previamente o órgão in-
teressado.

XIII Aprovor, rever e uniformizar, tanto quanto possível, os
Regimentos Internos e as tabelas de anuidades e demais
contribuições, organizadas pelos Conselhos Regionais.

XIV - Alterar as regiões territoriais dos Conselhos Regionais, crian-
do novos ou extinguindo os que existirem, inclusive à vista
de representações feitas por arquitetos devidamente reqis-
trados.

XV - Organizar, regulamentar e manter o registro de projetos,
pianos, desenhos e idéias elaborados por arquitetos regis-
Irados, de forma a gozarem os autores dêsses trabalhos
da pleno garantia que as leis de qualquer natureza con-
firam aos direitos autorais.

XVI - Exercer a administração de seu patrimônio e de sua re-

VII

VIII
IX

X

XI -

XII -



ceita e despesa, bem como de seus serviços e pessoal.
XVII - Velar pela conservação da honra e da independência do

Conselho Nacional e pelo livre exercício legal dos direitos
dos arquitetos.

XVIII - Velar e promover o perfeito desempenho técnico e moral
do arquiteto e o prestígio e bom conceito da profissão e
dos que a exerçam.

XIX - Encaminhar anualmente ao Poder competente o orçamento
de sua despesa e receita, [untornente com o relatório de
suas atividades e respectiva prestação de contas, observa-
das as prescriçôes legais pertinentes à matéria.

Artigo 3.0 - Compete aos Conselhos Regionais de Arquitetura, dentro
de suas respectivas regiões:

I Eleger o seu Presidente e o seu Secretário Geral.
II Elaborar e alterar o seu Regimento Interno, submetendo-o

à aprovação do Conselho Nacional.
III Cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções

do Conselho Nacional e as suas próprias deliberações.
IV Deliberar sôbre a inscrição e cancelamento dos registros de

seus membros.

V Expedir as carteiras profissionais e as credenciais previstas
na letra "d" do artigo 9.0 desta lei.

VI Aplicar aos membros as penas disciplinares estatuidas nesta
lei.

VII Observar e fazer cumprir o Código de ttica Profissional.
VIII Tomar tôdas as deliberações de caróter geral que entender

convenientes à respectiva região.
IX Solicitar e aceitar a colaboração das escolas e das asso-

ciações de classe para o aprimoramento da arquitetura e
dos seus profissionais.

X - Elaborar e alterar as tabelas de multas, anuidades e de-
mais contribuições que Ihes sejorn devidas por fôrçc desta
lei e pelos serviços e expedientes que Ihes sejorn afetos,
submetendo-os previamente à aprovação do Conselho Na-
cional.

XI Encaminhar anuelmente ao Conselho Nacional relatório de
suas atividades.

XII Exercer a administração de seu patrimônio e de sua receita
e despesa, bem como de seus serviços e pessoal.

XIII Observar e fazer cumprir, no limite de suas atribuições, os
incisos do artigo anterior.

Artigo 4.0 - O Conselho Nacional de Arquitetura, com sede na capital
da República, seró constituído de arquitetos legalmente habilitados para
o exercício profissioncl. na forma das letras 'ali e IIb" do artigo 9.°, e
compor-se-á :

I - De nove conselheiros efetivos, eleitos por escrutínio secreto
e por maioria de votos, em Assembléia Geral constituida
de delegados de cada Conselho Regional.

II - De seis conselheiros suplentes, eleitos da mesma forma dos
efetivos e destinados a substituí-Ias nos seus impedimentos
ou em caso de vaga.
§ 1.0 - Os Conselhos Regionais escolherão seus delegados

eleitores na base de um para cada cem arquitetos
registrados, assegurado aos que contarem com
menor número a indicação de um delegado.

§ 2.0 _. Os conselheiros efetivos elegerão, dentre si, o seu
Presidente e o seu Secretário Geral.

Artigo 5.0 - Os Conselhos Regionais, com sede na capital do Estado de
maior população da respectiva região, serão constituídos de arquitetos le-
galmente habilitados para o exercício profissional, na forma das letras
"a" e I/b" do artigo 9.°, e compor-se-é. cada um dêles:

I - De nove conselheiros efetivos, eleitos por escrutínio secreto
e por maioria de votos, pelos arquitetos registrados na res-
pectiva região.

II - De seis Conselheiros suplentes, eleitos da mesma forma dos
efetivos e destinados a substituí-Ias nos seus impedimentos
ou em caso de vaga.
§ Único - Os conselheiros efetivos elegerão, dentre si, o

seu Presidente e o seu Secretário Geral.
Artigo 6.° - Todos os conselheiros, quer nacionais como reqioncis, bem

como seus respectivos Presidentes e Secretários Gerais, exercerão pro
honore e sem qualquer remuneração as suas funções.

Artigo 7.0 - Aos Presidentes do Conselho Nacional e dos Conselhos
Regionais competirá a representação ativa e passiva dos respectivos ór-
gãos, além das demais atribuições que Ihes forem fixadas pelos seus
Regimentos Internos, nos quais serão previstas também as funções dos
Secretários Gerais.

Artigo 8.0 - O mandato dos conselheiros nacionais e regionais, efe-
tivos e suplentes, seró de três anos, fazendo-se a renovação pelo têrço.
anualmente.

Título I1
Do Exercício Profissional

Artigo 9.0 - O livre exercício da profissão liberal de arquiteto no
Brasil é assegurado, observadas as condições de capacidade e outras
exigências previstas em lei, aos brasileiros natos ou naturaliza dos:

a) que possuam diplomas devidamente registrados de escolas supe-
riores de arquitetura, existentes no país, oficiais ou oficialmente
recon hecidos,

b) que possuam diplomas de escolas estrangeiras de ensino superior
de arquitetura, devidamente revalidados e registrados no país.

c) que se achem atualmente no exercício legal da atividade de ar-

quiteto, na forma da legislação específica em vigor até a data
da promulgação desta lei, observado o disposto no seu artigo 35.0;

d) que venham a ser credenciados, a título precário, pelos Conselhos
Regionais, a exercer a profissão, nas localidades onde não se en-
contrem profissionais habilitados na forma das letras anteriores.

I - Estudos, pareceres, memoriais, perícias técnicas, estimativas,
desenhos, planos, projetos e fiscalização de realizações que
objetive rn ,
a) plcnejornento urbanístico e regional;
b) edificações e suas obras complementares;
c) produções de caráter essencialmente artístico ou mo-

numental;
d) arquitetura de interiores;
e) arquitetura paisagística.

II - Direção de obras decorrentes das ralizações previstas nas
alíneas do inciso anterior.
§ 1.0 - As atividades enunciadas no inciso I dêste artigo

são privativas de pessoas físicas legalmente habi-
litadas ao exercício da profissão de arquiteto,
nos têrmos do artigo anterior;

§ 2.0 - As atividades enunciadas no inciso I1 dêste artigo
poderôo ser exercidos, indistintamente, quer por
arquitetos como por qualquer pessoa física ou
[ur ídico, de direito público e privado, observados
os demais preceitos legais que Ihes digam res-
peito.

Artigo 11.0 - Sempre que o arquiteto convocar, para o desempenho
de seu mister, o concurso de profissional especializado, êste será havido
como seu co-responsável na parte que diga respeito à sua especializa-
ção, não obstante permanecer o arquiteto responsável pela totalidade do
trabalho.

Artigo 12.0 - O arquiteto, autor de plano ou projeto, é obrigado a
proceder à fiscalizaçõo de sua execução, pessoalmente ou por preposro
seu, sendo-lhe vedado fiscalizar e dirigir obra plonelcdo ou projetodo
por outrem.

Artigo 13.0 - A fiscalização de obra será exercida pelo arquiteto, de
sorte a exigir que os executantes do plano ou projeto de sua autoria o
realizem de acôrdo com as condições, especificações, orçamentos e demais
deta Ihes técn icos nele esta belecidos.

Artigo 14.° - A direção de obra será exercida pelo arquiteto, de
sorte a coordenar as atividades técnicas de outros profissionais, emprei-
teiros e sub-empreiteiros, que executem obra por êle plonejcdo ou pro-
jetada.

Artigo 15.0 - Sejom quais forem as relações contratuais estabelecidas
entre o arquiteto e o interessado na obra, manterá aquele a plenitude
dos seus direitos autorais referentes ao respectivo plano ou projeto,
desde o seu registro no Conselho Nacional de Arquitetura ou sua apro-
vação pelas autoridades competentes, até a conclusão da obra.

§ 1.0 - Qualquer alteração ou modificação do projeto ou plano ori-
ginário, até a conclusão da obra, sem a anuência escrita do
arquiteto, configurará ato ilícito indenizável nos têrmas da
legislação pertinente.

§ 2.° - Mesmo depois de concluída a obra, embora esta pertença de
pleno direito ao seu legítimo proprietário, permanecerá o
arquiteto na plenitude de seus direitos autorais sôbre os res-
pectivos planos e projetos, podendo utilizá-Ias como melhor
lhe aprouver.

Título 111
Do Registro e da Carteira Profissional

Artigo 16.0 - Fica instituída a carteira profissional de arquiteto, que
conferirá ao seu portador o direito de livre exercício da profissão, nos
têrmos da legislação específica.

Artigo 17.0 - O uso da designação profissional de arquiteto será pri-
vativo das pessoas físicas portadoras da carteira profissional, a qual terá
fé pública e valerá como documento de identidade, observados os requi-
sitos próprios dêstes documentos.

Artigo 18.0 - A carteira profissional de arquiteto será expedido pelos
Conselhos Regionais de Arquitetura, às pessoas físicas enunciadas nas
letras "a", "bfl e "c" do artigo 9.° desta lei, e à vista do registro
solicitado ao Conselho em cu]c região pretende exercer suas atividades.

§ Único - As credenciais a título precário, previstas da letra 'd" do
artigo 9.0 obedecerão, no que Ihes fôr possível, digo: no
que Ihes fôr aplicável, as disposições concernentes às car-
teiras profissionais.

Título IV
Dos Direitos, Deveres e Penalidades

Artigo 19.0 - São direitos dos arquitetos,
I Exercer as atos e têrmos de sua profissão, de conformidade

com as leis e regulamentos aplicáveis.
I1 Gozar de todos os direitos, imunidades, faculdades e prer-

rogativas com que as leis de qualquer natureza amparem
os direitos autorais concernentes aos seus trabalhos e ativi-
dades profissionais.

1I1 - Contratar livremente com os seus clientes, observadas as
prescrições legais, obedecendo à praxe e taxas habituais
no local.

IV Não ser recolhido prêso antes de sentença transitada em
[ulqodo, senão em sala especial de Estado Maior.

V Ingressar livremente em repartições públicas, para o aten-
dimento de interêsses de seus clientes e obtenção de infor-
mações e elementos necessários ao exercício profissional.



VI - Votar e ser votado, nos têrmos desta lei, para os órgãos
diretivos ora criados.
Representar ao Conselho Regional sôbre qualquer lesão
aos seus direitos ou matéria de interêsse geral e recorrer
das suas deliberaçães para o Conselho Nacional, quando
cabível.
- São deveres -dos arquitetos,
Velar pela existência e fins do Conselho Nacional e dos
Conselhos Regionais, cumprindo as obrigações decorrentes
desta lei e das resoluções e deliberações baixadas por
êsses órgãos.
Exercer sua profissão com zêlo, independência probidade,
dedicação e espírito cívico.
Observar os princípios de ética profissional, nos têrmos do
respectivo Código.
Dar conhecimento aos órgãos competentes de qualquer ir-
regularidade ou infração da presente lei e das resoluções
e deliberações baixadas pelo Conselho Nacional e pelos
Conselhos Regionais.
- Constitui falta no exercício da profissão,
Pccilltor. por qualquer meio, o exercício ilegal da pro-
fissão.
Faltar de modo inequívoco e lnjustlf.codo aos deveres de
confroternidade pera com os demais arquitetos.
Violar sigilo profissional e aproveitar, por qualquer forma,
de idéias, planos ou projetos de outros, protegidos por di-
reito autoral assegurado mediante anterior registro no Con-
selho Nacional de Arquitetura.
Não observar tratamento respeitoso devido aos demais ar-
quitetos e autoridades públicas ligadas ao seu exercício
profissional.
Prejudicar, par dolo ou culpa, interêsses de clientes, e co-
meter erros técnicos graves ou infringir posturas adminis-
trativas atinentes às obras objeto de seus projetos e planos.
Recusar-se injustificàvelmente a entregar os trabalhos con-
tratados ao cliente e a Ihes prestar contas.
Assinar trabalhos de qualquer. natureza que não sejam de
sua autoria.

VIII Angariar, direta ou indiretamente, seus serviços profissio-
nais, inculcando-se para forçólos. anunciando imoderada-
mente ou provocando publicidade, que importe propaganda
de seus merecimentos.

IX - Infringir qualquer preceito desta lei, do Código de Ética
Profissional e das resoluções e deliberações dos Conselhos
Nacional e Regionais de Arquitetura.
§ Único - As foltos serão consideradas graves, leves ou

excusáveis, conforme a natureza do ato e as
circunstâncias de cada caso.

Artigo 22.0 - O poder de punir disciplinarmente o crquiteto compete
exclusivamente aos Conselhos Regionais em que estiver registrado o pro-
fissional, ao tempo do fato punível.

Artigo 23.0 - As penas serão,
a) advertência;
b) censura;
c) multa de c-s 1.000,00 a Cr$ 50.000,00;
d) suspensão do exercício profissional;
e) cancelamento do registro.
Artigo 24.0 - Fica assegurado ao arquiteto plena e ampla defesa em

todos os procedimentos disciplinares que contra êle sejam instaurados.

Título V
Das Rendas

Artigo 25.0 - Constituem rendas do Conselho Nacional de Arquitetura,
I - Taxa de registro d" direitos autorais e um têrço da taxa

de expedição das carteiras profissionais cobrada pelos Con-
selhos Regionais, que por êles entregues semestralmente
ao Conselho Nacional.

II - Taxas e emolumentos pelos serviços e expedientes que lhe
são pertinentes, além de anuidades e demais contribuições
que lhe sejam devidas.

III Doações, legados, auxílio e subvenções que lhe sejam con-
feridos e regularmente aceitos.

IV Rendimento de seus bens patrimoniais.
Artigo 26.0 - Constituem rendas dos Conselhos Regionais de Arqui-

tetura:

VII -

Artigo 20.0
1-

II

III

IV

Artigo 21.0
I

II

III

IV -

V-

VI

VII

Dois têrços da taxa de expedição das carteiras profissionais.
II Demais taxas e emolumentos pelos serviços e expedientes

que Ihes são pertinentes, além de muitas, anuidades e
contribuições que Ihes sejam devidas.

III Doações, legados, auxílios e subvenções que Ihes sejam
conferidos e regularmente cce.tos,

IV Rendimentos de seus bens patrimoniais.
Artigo 27.0 -- Ficam instituídos, com os valores constantes da tabela

abaixo, as seguintes taxas e emolumentos :
o) Taxa de Registro de Direitos Autorais (ort.? 2.0,

incisivo XV) c-s .
b) Taxa de Expcd.çôo de Carteiras Profissionais (Tí-

tulo 111) .•.••.••....••.....• . ..•....... e-; Cr$
c) Emolumentas ele c-s.. pela expedição de ccr+idôcs c

demais papéis e documentos ern.t.dos sob responsabilidade do Con-
selho Nacional e dos Conselhos Regionais, devido em cada um dos
respectivos inscrlrnentos.

Artigo 28.0 - Para a consecução de seus fins, ficam o Conselho Na-
cional e os Conselhos Regionais autorizados a fixar e a cobrar, por ato
próprio, anuidades e demais contribuições que entendam de interêsse.

Artigo 29.° - As pessoas f íslccs registradas 'nos têrmos desta lei e
portadoras de carteira profissional ficam obrigadas ao pagamento das
taxas, emolumentos, multas e demais anuidades e contribuições previstas
nesta lei, sob pena de serem as respectivas importâncias inscritas como
dívida líquida e certa, cobrável por executivo fiscal, acrescida da multa
de 10% (dez por cento) calculada sôbre o montante da dívida.

Título VI
Das Disposições Gerais

Artigo 30.0 - Em todos os trabalhos e respectivos papéis e documentos,
que sejam de autoria ou responsabilidade de arquiteto, fica êste obri-
gado a pôr sua assinatura, com a indicação precisa do número do seu
registro e carteira profissional.

§ Único - As autoridades públicas negarão tramitação aos papéis e
documentos de que cuida êste artigo, quando não satisfa-
çam os requisitos referidos.

Artigo 31.0 - Nenhuma obra poderá ser l'icenciada sem que do res-
pectivo plano ou projeto constem a assinatura e o número da carteira
profissional do arquiteto responsável, o qual ficará obrigado a manter,
no local da obra, placa indicativa de sua autoria e responsabilidade.

Artigo 32.0 - A aprovução de plano ou projeto arquitetônico, pelas
autoridades cempetentes, não importará em licença para construir, para
o que assistirá a ditas autoridades o direito de formularem outras exi-
gências quanto à responsabilidade dos seus executantes.

Artigo 33.0 - o. exercício e a prática de qualquer ato ou têrmo priva-
tivo da profissão de arquiteto, por pessoa física ou jurídica de qualquer
natureza, não legalmente habilitada, nos têrmos da presente lei, impor-
tará em exercício ilegal da profissão, sujeitando o seu responsável às
penalidades previstas em lei.

Artigo 34.0 - Os cargos ou funções públicas que tenham por atri-
buição específica as atividades previstas no inciso I do artigo 10.0. desta
lei, e o exame e aprovação dessas atividades, só poderlio ser providos
por arquitetos legalmente habilitados, nos têrmos do artigo 9.0 e suas
alíneas.

§ Único - Aos atuais ocupantes dos cargos ou funções previstos neste
artigo, os Conselhos Regionais das respectivas regiões ex-
pedirão ex officio as competentes carteiras profissionais, in-
dependente de qualquer taxa ou emolumento, desde que
preencham os requisitos do artigo 9.° desta lei.

Título VII
Das Disposições Transitórias

Artigo 35.0 - Fica estipulado o prazo de um ano, a contar da pro-
mulgação desta lei, para os profissionais referidos na letra "c" do artigo
9.0 solicitarem o seu registro e respectiva carteira profissional junto aos
Conselhos Regionais em cuja região pretendam exercer sua atividade, res-
peitado o disposto no § único do artigo anterior.

§ Único - Expirado o prazo estipulado neste crtiqo.. os profissionais
que não o atenderem se tornarão inabilitados para o exer-
cício da profissão de arquiteto, para todos os efeitos de
direito.

Artigo 36.0 - A partir da promulgação desta lei, fica vedado ao atual
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e a seus respectivos Con-
selhos Regionais a expedição de carteiras profissionais para a habilita-
ção de arquitetos.

§ Único - O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e seus
Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura passam
a se denominar, respectivamente, Conselho Nacional de
Engenharia (C.N.E.) e Conselhos Regionais de Engenharia
(C.R.E.).

Artigo 37.0 - As regiões territoriais dos Conselhos Regionais de Ar-
quitetura corresponderão, inicialmente, às atuais dos Conselhos Regionais
de Engenharia e Arquitetura.

Artigo 38.0 - Dentro de trinta dias, a contar da data da promulgação
desta lei, o Presidente da República nomeará, dentre os arquitetos a
que se refere a alínea "a" do artigo 9.° desta lei, o primeiro Presidente
do Conselho Nacional de Arquitetura.

§ 1.° - Compete ao primeiro Presidente do Conselho Nacional de
Arquitetura tomar as necessárias providências para a pronta
instalação do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais,
devendo convocar os profissionais que estejam em condições
do artigo 9 alínea "0", para elegerem os membros dos Con-
selhos Regionais, os quais, por seu turno, elegerão os delegd-
dos eleitores do Conselho Nacional.

§ 2.0 O mandato do primeiro Presidente do Conselho Nacional se
encerrará com a eleição dos primeiros conselheiros nacionais.

§ 3.0 As duas primeiras renovações anuais dos membros do Conse-
lho Nacional e dos Conselhos Regionais de Arquitetura, a
serem feitas pelo têrço, nos têrmos do artigo 8.0, alcançarão
os conselheiros menos votados, pela ordem nurnerrcc ascen-
dente da votação, os quois terão seus mandatos reduzidos,
respectivamente, para um e dois anos.

Artigo 39.0 - Dentro do prazo de um ano, a partir da promulgação
desta lei, o Conselho Nacional de Arquitetura instituirá o Código de
Ética Profissional dos Arquitetos, e, em igual prazo, O Conselho Nacional
e os Conselhos Regionais baixarão os respectivos Regimentos Internos.

Artigo 40.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições tm contrário.
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Com o presente número, o Boletim do Instituto de Arquitetos do Brasil,

Departamento de São Paulo, entra em uma nova fase.

O seu aparecimento em janeiro de 1954, representou um grande ser-

viço para a classe de arquitetos em São Paulo, que passou, assim, a

dispor de um instrumento capaz de estabelecer novos laços entre o

I.A.B. e os arquitetos em geral. Um restrospecto de suas atividades

demonstra uma grande experiência acumulada, e um esfôrço de ver-

dadeira abnegação daqueles que conseguiram fazer dêle uma valiosa

publicação mensal especialmente dirigida à classe.

Em sua nova fase, prosseguirá êle, com maiores recursos e maiores

perspectivas, no intuito de aprofundar cada vez mais os seus objetivos,

levando aos arquitetos a atividade de seu órgão de classe, ao mesmo

tempo que desenvolverá um trabalho diretamente relacionado com a

arquitetura e os problemas profissionais.

O Boletim do I.A.B. na sua nova fase chega em um momento em que

êle se faz precisamente necessário, porque o I.A.B. abre francamente

a luta pela profissionalização do arquiteto, principalmente com o pro-

jeto de regulamentação profissional.

Por outro lado, é inegável que uma grande parte do reconhecimento

do papel que o arquiteto deverá desempenhar na sociedade brasileira,

dependerá de nosa atividade de propaganda e de esclarecimento. Num

país como o Brasil, que através de grande luta, procura ingressar na

era industrial, o papel do arquiteto é cada vez mais importante. Três

setores fundamentais no mundo moderno devem estar sob o comando

dos profissionais de arquitetura: o desenho industrial, a planificação de

edifícios e o planejamento urbano e regional.

O Instituto de Arquitetos, com a clareza que se faz necessária neste

momento, e os meios de que dispõe, os quais estão ainda abaixo das

nossas necessidades, vem procurando abrir oportunidades naqueles se-

tores de atividade do arquiteto, para encaminhar desde já a atividade

profissional. E neste sentido, em futuro próximo, iniciativas importantes

serão dadas ao conhecimento dos associados.

Nosso boletim ganha maior importância na medida em que vamos

compreendendo a significação do arquiteto no mundo moderno, e par-

ticularmente no Brasil, onde deveremos aprofundar cada vez mais o

entendimento da sua participação no processo cultural autênticamente

nacional em desenvolvimento.

Os problemas referentes ao ensino da Arquitetura também compa-

recerão com frequência no boletim, conhecida que é a sua importância

para o futuro da arquitetura brasileira.

Muito embora estejamos ainda distantes doquilo que deverá ser a

publicação do órgão de classe dos arquitetos paulistas, afirmamos, en-

tretanto, a intenção de um progresso contínuo através da experiência e

da ausência de preconceitos com relação à crítica.

Nada, entretanto, poderá ser feito com o alheiamento daqueles que

podem contribuir e colaborar com o Boletim, que volta aqui a se reafirmar

como um verdadeiro instrumento dos arquitetos.



todo, 3) a União e o Município; 4) o Estado e o
Município; 5) princípios legais de interêsse para o
planejamento e casos de jurisprudência já firmada.

Setor administração - Prof. Mario Wagner da
Cunha.

1) Esquema Administrativo Brasileiro; 2) esquema
União-Estado; 3) esquema União-Município; 4) es-
quema Estado-Município; 5) uma Organização Ra-
cional para o Município Paulista.

Setor economia - Prof. Pompeu do Amaral.
1) Esquema Tributário Nacional; 2) fontes de Eco-

nomia Regional e Municipal; 3) Energia - Comuni-
cações - Produção; 4) valor reprodutivo do esfôrço
oficial; 5) orçamento, 'receita, despesa, obras e plo-
nos de realizações.

Setor serviços públicos - Prof. Plínio Branco.
1) Administração e serviços públicos; 2) regime

de concessões nos serviços públicos; 3) energia,
transporte, abastecimento; 4) serviços públicos locais
(água, esgotos); 5) educação, saúde, recreio. A
prestação do serviço público como fator de ocupa-
ção do solo.

Setor planejamento - Arquiteto Luiz Saia.
1) Planejamento regional e municipal; 2) plane-

jamento urbano em face das obras do Estado e
União; 3) fronteira de responsabilidade entre os ór-
gãos de diferentes escalões (municipal, estadual e
federal); 4) serviços preliminares para o planeja-
mento (levantamento aéreo, cadastro, pesquisa, etc.),
5) urbanismo, seu funcionamento e a organização
das obras públ icas.

CURSO INTENSIVO DE PLANEJAMENTO
PROMOVIDO PELO IAB DE SÃO PAULO

ESTUDOS E DEBATES DE ESCLARECIMENTOSAO
PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO, ÀS 5.a FEIRAS
NA SEDE DO I.A.B.

Continuam sendo realizadas, sob patrocínio do
I.A.B., reuniões de debate e esclarecimento sôbre
o projeto de regulamentação profissional, para as
quais pedimos a cooperação e a presença dos ar-
quitetos e estudantes. As reuniões estão se rea-
lizando desde 7 de março p.p., tôdas as 5.° feiras,
às 20 h. e 30 rn., na sede do I.A.B..

Vêm sendo debatidas nessas reuruoes as princi-
pais reinvindicações da classe, e problemas da
profissão, como sejam:

1) Necessidade da separação das responsabi-
lidades de construção das de projeto.

2) Defesa dos direitos autorais dos Arquitetos.
3) A lei como contribuição ao processo de in-

dustrialização que se processa no Brasil.
4) A colocação do Arquiteto frente aos pro-

blemas do Planejamento Urbano e Regional.

São convidados a participar dêste curso, deputa-
dos, prefeitos, vereadores e candidatos a êsses car-
gos, e excepcionalmente as pessoas vinculadas ao
serviço público.

O ato inaugural será presidido pelo Presidente
da República. ,

Os objetivos do curso são municiar os partici-
pantes de informações a respeito dos problemas de
planejamento, afim de que sua atuação presente
ou futura, esteja conforme a real situação profissio-
nal, técnica, legal, administrativa e política do Es-
tado de São Paulo.

O curso será dividido em cinco setores, cada qual
com um professor que ministrará a sistemática do
assunto em 5 aulas. As aulas serão dadas, pela
manhã e à tarde. As palestras ilustrativas serão
feitas à noite, O tempo de duração será de 10
dias.

A inscrição será limitada a 200 participantes, e
poderá ser feita por carta ou diretamente na se-
cretaria do I.A.B., mediante o pagamento de uma
taxa de Cr$ 1.000,00, que dará também direito
a um volume contendo as aulas e os debates. Essa
importância poderá ser remetida por cheque pa-
gável em São Paulo, em nome do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. Em
virtude do número limitado de vagas, recomenda-se
a inscrição antecipada.

O programa será o seguinte:

Setor legislação - Prof. Temistocle B. Cavalcanti.
1) Esquema Legal Brasileiro; 2) a União e o Es-

OS PARECERESDO CREA-5.0 REGIÃO E DO
CREA-6.0 REGIÃO SÔBRE O PROJETO DE
REGULAMENTAÇÃO

Aprovou o CREA, 5,° Região um parecer de 15
ítens, contrário ao Projeto de. Regulamentação, di-
vulgando-o amplamente pela imprensa em abril
p.p.. Também o CREA, 6.° Região, voltou a se
manifestar sôbre o mesmo assunto, depois que
se deu ao Projeto de Regulamentação a sua for-
ma oncl. Nova manifestação saída a lume em
meados de abril p.p., corrobora a sua posição
anterior, para, juntamente com os pareceres do
CONFEA e do CREA-5.0 Região, constituírem a
maior oposição à lei de regulamentação.

Sendo os Conselhos Regionais de Engenharia e
Arquitetura constituídos por representantes de as-
sociações de classe, escolas, etc., em que os Ar-
quitetos se apresentam como minoria, os referidos
pareceres não poderiam representar, realmente, as
necessidades e aspirações da arquitetura nacional.
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EXPOSIÇÃO DE BRASÍLIA NA SEDE
DO IAB-DEPARTAMENTO DE SÃO
PAULO

Está programada para a 1.Cl quinzena de julho
próximo a Exposição sôbre Brasília, para cuja ins-
talação espera-se o Presidente da Repúbl ica. A
Exposição está sendo organizada pelo arq. Eduardo
Kneese de Mello, conselheiro fiscal do I.A.B ..

Será uma visão didática bastante completa de
Brasília, cujo roteiro abrangerá as razões de cons-
trução da futura Capital Federal, a evolução da
idéia, o projeto e a sua real ização.

Roteiro da Exposição

1. Porque Brasília?
Justificando a conveniência da mudança da Ca-

pital, serão apresentados mapas demográficos, grá-
ficos e demais material elucidativo.
2. Brasília nas diversas Constituições da República.

Serão apresentados os artigos das diversas
Constituições do Brasil, ao longo da sua história,
alusivos à mudança da Capital Federal.
3. Os pregadores da mudança.

Constará de materia I referente aos diversos
vultos da história brasileira que recomendaram, des-
de os inícios do sécu 10 passado, a mudança da
Capital.
4. leis e decretos referentes à mudança da Capital.

Compreenderá uma visão retrospectiva da for-

mu lação legal referente à mudança dei Capital, des-
de o govêrno de Floriano Peixoto até os nossos
dias.

5. Estudos Faro a localização da Nova Capital.
Apresentará uma visão retrospectiva das di-

versas comissões encarregadas de estudar a transfe-
rência da Capital, desde o govêrno de Floriano
Peixoto até a atualidade.

6. Números de Brasília.
Conterá informações demográficas e geográficas

da futura Capital, como: população, altitudes, dis-
tâ nc ias, áreas, etc..
7. O projeto lúcio Costa.

Serão apresentados os estudos, relatório e de-
senhos do projeto de Brasília.
8. Os projetos de Oscar Niemeyer.

Compreenderá uma mostra dos projetos dos pa-
lácios, hotel, Congresso Nacional, Catedral, etc..
9. Brasília de 1957 até os dias de hoje.

Uma visão em fotografias coloridas de todo
o andamento dos trabalhos de construção da nova
Capital, edificações e serviços em execução.

ARQUITETOS E PÚBLICO
O I.A.B. Deportornento de São Paulo, apoio as

campanhas dos profissionais liberais dos serviços

públicos

o Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos do

Brasil - Departamento de São Paulo, em reunião
de 14 de abril último, colocou em discussão os pro-
blemas relativos à situação dos profissionais libe-
rais no serviço público. Decidiu nomear uma co-
missão de 3 membros para representar o I.A.B. jun-

to às entidades qoe diretamente se ocupam com
êsse problema. Foram indicados para integrá-Ia
os arquitetos: Ruy Gama, Rubens Carneiro Vianna

e Wilson Rodrigues de Moraes.
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SERVIÇO
Declarações do arquiteto Wilson R. de Moraes

Prestou-nos o arquiteto Wilson R. de Moraes os
seguintes esclarecimentos sôbre o andamento dos
trabalhos da Comissão: "A Comissão já iniciou os
seus trabalhos, começando por participar das reu-
niões de engenheiros, médicos e arquitetos, que
vêm sendo realizadas na Associação Paulista de
Medicina. Os arquitetos foram, dêsse modo, re-
presentados nas reuniões realizadas nos dias 23 e
29 de abril p. findo".

Esclarecendo os objetivos dessas ossemblélcs. in-
formou-nos o arq. Wilson R. de Moraes que foram
debatidas nessas reuniões questões ligadas à equi-
paração das carreiras de médico, engenheiro e ar-
quiteto com a de advogado.



Campanha reivindicatória

Afirmou ainda que, embora não abdicando do
direito já adquirido de equiparação entre as refe-
ridas carreiras, o que vem sendo tratado por proces-
so judicial, resolveu aquela Assembléia levantar uma
campanha reivindicatória para revalorização das
carreiras interessadas. Para dar forma a essa cam-
panha, foi proposta a formação de uma Comissão
de profissionais, representantes das três carreiras,
cujos nomes foram indicados pelas entidades re-
presentativas das mesmas.

As Comissões:

Informou ainda o arquiteto que as Comissões fo-
ram constituídas no dia 21 de maio findo e que
estão compostas da seguinte forma:

Pelo Instituto de Arquitetos do Brasil: Arquiteto

Wilson Rodrigues de Moraes e arquiteto Ruy Gama.

Pela Associação Paulista de Medicina: Dr. Danilo

Nogueira da Cunha, Dr. Alfredo Soares Cabral, Dr.

Luiz Mauro e Dr. Cyro de Lauro Jr.

Pelo Sindicato dos Médicos: Dr. Eça Pires de Mes-

quita.

Pela Associação de Engenheiros do Estado: Eng.o

José Salles e Enq.? Valdo Silveira.

Deverão ainda ser convidados mais um represen-

tante da Associação de Engenheiros do Estado e

um do Instituto de Engenharia.

CRIADA FACULDADEA DE AROUITETURA DE

PERNAMBUCO, EM RECIFE

Foi, finalmente, criada a Faculdade de Arquite-
tura em Recife. Após denodados esforços, que to-
dos nós temos seguido com interêsse, terminou o
antigo curso de Arquitetura da Escola de Belas
Artes de Pernambuco, por se transformar em uma
Faculdade autônoma e inteiramente independente.

Registramos com satisfação essa conquista que
é, também, motivo de regosijo de tôda a intelectua-
lidade brasileira. E' bastante velho o desejo dos
pernambucanos de possuirem em sua Universidade
uma escola capaz de formar arquitetos em curso
especializado e ministrado em escola independente.
E' parte de um processo que vem se desenvolvendo
no Brasil, segundo o qual a Arquitetura se afirma
cada vez mais como profissão, pelo próprio traba-
lho dos arquitetos e pelo desligamento dos cursos
de Arquitetura das Escolas de Belas Artes e das
Escolas de Engenharia. À própria Universidade
do Recife não escapara a clareza dessa evolução,
tanto que já previra a criação de uma Faculdade
de Arquitetura independente, quando da elabora-
ção da legislação que criava em 1954 os novos
cargos para a Escola de Belas Artes de Pernam-
buco. Ficou, entretanto, a concretização da me-
dida nas mãos da Congregação da Escola de Be-
las Artes, procurando os estudantes de Arquitetura
de Pernambuco, desde então, se movimentar para
vê-Ia transformada em realidade. Mas somente em
setembro de 1958, conseguiu-se que o assunto Iôs-
se submetido à Congregação da Escola de Belas
Artes, ficando então decidida a oportunidade da
fundação da Faculdade de Arquitetura. A medida
foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Uni-

versitário em janeiro do corrente ano, ficando, en-
tretanto, a sua posibilidade de concretização ime-
diata na dependência da escolha do prédio onde
deveria se instalar a nova Escola. Procuraram os
próprios estudantes resolver a questão, apontando
à Reitoria diversos prédios, sem que nenhum dêles
fôsse aceito, optando aquele órgão pelo prédio
"do Faculdade de Farmácia, que deveria ser deso-
cupado em data incerta. Em vista da situação,
reuniram-se os alunos em fevereiro dêste ano, pre-
tendendo uma solução imediata para a criação da
nova Faculdade, culminando, então, pelo instala-
ção da mesma em abril p. passado.

Teve o I.A.B. o seu papel na criação da nova
Faculdade. De acôrdo com a resolução de apôio
à criação da Faculdade de Arquitetura de Recife,
surgida no 1.° Encontro de Estudantes e Arquitetos,
realizado em São Paulo em 1958, prestou a sua
colaboração na solução do caso.

O Departamento de Pernambuco do I.A.B., espe-
cialmente, reuniu-se para tratar do assunto, e o
Departamento de São Paulo também interferiu na
criação da Faculdade, por meio de ofício dirigido
ao Reitor da Universidade de Pernambuco.

Prossegue assim o processo de estruturação da
profissão de arquiteto no Brasil, através da luta
e do trabalho dos nossos arquitetos, do estabele-
cimento de uma legislação profissional capaz de
atender à nossa realidade, da independência dos
cursos de formação profissional, da revisão do en-
sino de Arquitetura e da estima e compreensão de
tôda a sociedade brasileira.
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A MARCHA DA REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

DO ARQUITETO

Com o objetivo de manter a classe bem infor-
mada sôbre a luta que se vem travando pela re-
gulamentação profissional, continuamos a realizar
através do Boletim do I.A.B., uma permanente re-
senha dos principais acontecimentos relativos às
nossas revindicações.

Pensamos atingir assim a finalidade de fornecer
a todos os arquitetos os elementos em que se bo-

seiam os pontos de vista da classe, para que cada
um possa realizar a tarefa de esclarecimento que
nos cabe a todos indistintamente em quaisquer cir-
cunstâncias que se nos apresentem. Mais do que
nunca devem os Arquitetos permanecer unidos e
esclarecidos, para que possamos atingir os nossos
objetivos.

I

·l

A ANÁLISE FEITA PELO IAB

FEDERAL DE ENGENHARIA E

LAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

ÀS CONCLUSÕES DO CONSELHO

ARQUITETURA SÕBRE A REGU-

o CONFEA fez publicar um extenso parecer sô-
bre o Projeto de Regulamentação elaborado pelo
I.A.B., tendo sido o referido parecer aprovado e
emitido em sessão realizada por aquele órgão em
30 de março de 1959. Contém, em forma de con-
clusões, os pontos de vista contrários ao Projeto
de Regulamentação proposto pelos Arquitetos. O
órgão de classe dos Arquitetos, com o intuito de
esclarecer todos os aspectos considerados negati-
vos pelo CONFEA no Projeto de Regulamentação
Profissional, submeteu o documento emitido por
aquele órgão a uma análise que está assim redi-
gida:

o desenvolvimento da siderurgia traz
como consequência a grande extensão do
parque monufatureiro nacional. As ne-
cessidades de técnicos especializa dos se
faz cada vez mais necessária, tornando-se
injustificável uma regulamentação profis-
sional que promove a desvio de pessoal
habilitado para a atividade comercial
construtora, com prejuízo do desenvolvi-
mento industrial.
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A exploração do potencial energético do pais desempenha um
papel de importância no progresso da ncçõc, relacionando-se
com seu desenvolvimento industrial. E' perfeitamente com-
preensível que uma nova formulação profissional se estabe-
leça de modo a atender a realidade do seu desenvolvimento.
torne-se evidente o papel que a Engenharia deve desempe-
nhar nesse processo. À Arquitetura cabe a tarefa de, liber-
tando-se o impirisrno, resolver os problemas que lhe serão
postos pelo desenvolvimento, o que só é possível mediante
a profissionalização do arquiteto.

HANSCRIÇÃO DOS PONTOS
PRINCIPAIS DO PROJETO DE
LEI APRESENTADA PELO IAB_

Do Exercício Profissional

Artigo 9.0 - O livre exercício
da profissão liberal de arquiteto
no Brasil é assegurado, observa-
das as condições de capacidade
e outras exigências previstas em
lei, aos brasileiros natos ou natu-
rclízcdos .

a) que possuam diplomas de-
vidamente registrados de escolas

superiores de arquitetura, existen-
tes no país, oficiais ou oficialmen-
te reconhecidas;

b) que possuam diplomas de
escolas estrangeiras de ensino su-
perior de arquitetura, devidamen-
te revalidados e registrados no
país.

c) que se achem atualmente
no exercício legal da atividade
de arquiteto, na forma da legis-
lação específica em vigor até a
data da promulgação desta lei,
observado o disposto no seu ar-
tigo 35.0;



d) que venham a ser creden-
ciados, a título precário, pelos
Conselhos Regionais, a exercer a
profissão, nas localidades onde
não se encontrem profissionais ha-
bilitados na forma das letras an-
teriores.

Artigo 10.0 - O exercício da
profissão de arquiteto consiste
em:

I - Estudos, pareceres, rnerno-
riais, perícias técnicas, estimati-
vas, desenhos, planos, projetos e
fisco Iização de rea Iizações que
objetivem:

a) planejamento urbanístico e
regional;

b) edificações e suas obras
complementares;

c) construções de caráter es-
sencialmente artístico ou monu-
mental;

d) arquitetura de interiores;

e) arquitetura paisagística.

II - Direção de obras decor-
rentes das realizações previstas
nas alíneas do incíso anterior.

§ 1.0 - As atividades enuncia-
das no inciso I dêste artigo são
privativas de pessoas físicas legal-
mente habilitadas ao exercício da
profissão de arquiteto, nos têrmos
do artigo anterior;

§ 2.0 - As atividades enun-
ciadas no inciso II dêste artigo
poderão ser exercidos, indistinta-
mente, quer por arquitetos como
por qualquer pessoa física ou ju-
rídica, de direito público e priva-
do, observados os demais precei-
tos legais que Ihes digam res-
peito.

Artigo 11.0 - Sempre que o
arquiteto convocar, para o de-
sempenho de seu mister, o con-
curso de profissional especializa-
do, êste será havido como seu co-
responsável na parte que diga
respeito à sua especialização, não
obstante permanecer o arquiteto
responsável pela totalidade do
trabalho.

Artigo 12.0 - O arquiteto, au-
tor de plano ou projeto, é obri-
gado a proceder à fiscalização
de sua execução, sendo-lhe ve-
dado fiscalizar e dirigir como pro-

fissional liberal, obra planejada
ou projetada por outrem.

Artigo 13.0 - A fiscalização de
obras será exercido pelo arquite-
to, de sorte a exigir que os exe-
cutantes do plano ou projeto de
sua autoria o realizem de acôrdo
com as condições, especificações,
orçamentos e demais detalhes téc-
nicos nêle estabelecidos.

Artigo 14.0 - A direção de
obra será exercido pelo arquite-
to, de sorte a coordernar as ati-
vidades técnicas de outros profis-
sionais, empreiteiros e sub-ernprei-
teiros, que executem obra por êle
planejada ou projetada.

Artigo 15.0 - Sejam quais fo-
rem as relações contratuais esta-
belecidas entre o arquiteto e o
interessado na obra, manterá
aquele a plenitude dos seus di-
reitos no Conselho Nacional de
Arquitetura ou sua aprovação pe-
las autoridades competentes, até
a conclusão da obra.

Justificativa com a realidade

O objetivo principal do proje-
to de lei apresentado pelo I.A.B.,
é o aprimoramento da função
profissional do arquiteto, o desen-
volvimento da Arquitetura e a
perfeita discriminação, separação
e definição das atribuições dos
profissionais da Arquitetura de
acôrdo com as Faculdades e Es-
colas especializadas para sua for-
mação.

Olhamos para o futuro basea-
dos em 25 anos de experiência
da atual regulamentação, na evo-
lução da Arquitetura em todo o
mundo e a verdadeira função do
arquiteto perante a coletividade.

Na época em que se criou a
atual regulamentação (Dec. ....
23.569) não havia Escolas de Ar-
quitetura. O ensino oficial era da-
do no Curso de Arquitetura da
Escola Nacional de Belas Artes
(até 1945) e o Engenheiro Civil,
para exercer as funções relativas
à Arquitetura, tinha de obter a
aprovação da cadeira de Arqui-
tetura e Saneamento.

Atualmente, o ensino oficial da
Arquitetura é dado em sete Fa-

culdades e Escolas de Arquitetura,
distintas e independentes, distri-
buídas em todo o país, algumas
com funcionamento efetivo há
mais de 20 anos formando um
respeitável número de arquitetos,
tendendo a aumentar cada vez
mais.

Por sua vez, aumenta enorme-
mente no país a necessidade de
engenheiros em todos os ramos
e especialidades. Atualisam-se
os cursos e o ensino da Engenha-
ria e dilatam-se as suas especia-
lidades a fim de atender a estas
necessidades.

Ensino e futuro

O mesmo terá de ser feito com
referência ao ensino da Arquite-
tura, mas para isto torna-se in-
dispensável e urgente definir as
verdadeiras e futuras atribuições
dos arquitetos dando-Ihes sentido
legal; do contrário, a reforma
não terá sentido, pois não ha-
verá estímulo para aqueles que
a ela vão se dedicar se permane-
cer a atual superposição de fun-
ções por outras profissões que
não recebem os ensinamentos in-
dispensáveis ao exercício das
mesmas.

A atividade do arquiteto sendo,
fundamentalmente, de natureza
criadora, apelando mais para o
espírito humanista e de síntese,
do que para as análises e dedu-
ções matemáticas exige que o
ensino da Arquitetura seja orien-
tado, antes de tudo, no sentido,
não de dar um treinamento ex-
clusivamente técnico, e sim, o de
desenvolver numa formação men-
tal. Esta formação mental, exige,
também, o desenvolvimento da
intuição e da sensibilidade artís-
tica.

Foi pela sua capacidade ima-
ginativa e técnica, a serviço do
belo e do útil, do homem e da
cultura, que o arquiteto valorizou
os projetos e revolucionou as cons-
truções que se faziam no país,
condenando os falsos arquitetos
- os fachadistas e decoradores -
como despertando nos engenhei-
ros construtores a perfeita com-
~reensão da distinção entre o as-
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pecto arquitetônico e o aspecto
da engenharia das construções.
E sabem êles que essa colabora-
ção, feita num pé de igualdade,
não reduz o campo de atividade
da engenharia de construção, nem
lhe retira qualquer prestígio ou
significação.

Uma modificação na atual re-
gulamentação para atender a ne-
cessidade da perfeita fixação, de-
finição e separação das atribui-
ções, deveres e responsabilidades
de cada profissional, já era es-
perada, tanto assim que estabele-
cia o artigo 48 do Dec. 23.569
(CONFEA) : "tornando-se necessá-
rio ao progresso da técnica, da
arte ou do país, ou, ainda, sendo
modificados os cursos padrões, o
Conselho Federal de Engenharia
e Arquitetura, procederá a revi-
são das especializa-ções profissio-
nais propondo ao Govêrno as
modificações convenientes". tste
artigo foi entretanto revogado
pelo Dec. 8.630 de janeiro de
1946.

Exemplos em todo o mundo

o que pretendemos, está con-
tido na própria publicação do
CONFEA, organizada e comenta-
da pelo seu Presidente, o profes-
sor Adolfo Morales de los Rios,
em edição de 1956, referindo-se
ao exercício das profissões técni-
cas no estrangeiro e às respecti-
vas escolas de Engenharia e Ar-
quitetura, onde, na 2.° parte do
Preâmbulo, a fls. 45 a 97 (que
recomendamos aos seus atuais
Conselheiros sejam relidas com a
devida atenção) há farta exem-
plificação do que existe em todos
os países do mundo, especialmen-
te, Alemanha, França, Itália, Es-
panha, Portugal, Estados Unidos,
Cuba, Chile, Uruguai, etc., coin-
cidindo inteiramente com a regu-
lamentação visada pelo I.A.B ..

A modificação que pleiteamos
tem sentido de interêsse público
pois visa a defesa da proprieda-
de particular, da fisionomia das
cidades e o melhor cuidado dos
elementos que formam o ambien-
te em que vivemos, elevando o
padrão cultural da sociedade.
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Resposta ao CONFEA

Diz o CONFEA procurando dar
como descabidas as pretensões
da classe dos arquitetos:

"1) Visto restringir as atribui-
ções do Arquiteto, conquistadas
após 25 anos e consagradas na
legislação em vigor;

2) Pelo fato de vedar ao Ar-
quiteto o direito de construir;

3) Pela circunstância de que
as firmas de Arquitetos - algu-
mas delas tradicionais - não po-
derão mais construir; restritas que
ficarão à direção de obras, nos
têrmos do Art. 6.° do referido
Projeto".

Resposta do I.A.B.:

Não há restrição. O que plei-
teamos é uma perfeita distribui-
ção e separação de funções e
atribuições regulamentadas e fis-
calizadas por órgãos adequados
a cada uma delas: Arquitetura,
Engenharia, Construção. A pri-
meira, exclusiva do Arquiteto; a
segunda dos Engenheiros e a ter-
ceira, indistintamente, dos enge-
nheiros e arquitetos, na parte de
edificações, organizados em em-
prêsas de construções. Apenas
estas emprêsas ou firmas não po-
derão projetar como firmas, obri-
gando-se a registrar no novo ór-
gão os profissionais responsáveis
pela autoria dos projetos e fisca-
lização de sua execução, dando-
Ihes o lugar e destaque devido.

Diz o CONFEA:

"4) Pela razão de cassar atri-
buições dos Engenheiros Arquite-
tos, abolindo-Ihes, até o título".

Resposta do I.A.B.:

O diploma de "Engenheiro-Ar-
quiteto", era apenas o título da-
do pela Escola Nacional de Belas
Artes aos diplomados no Curso
de Arquitetura enquanto êsse cur-
so se fez nessa Escola. Com a
transferência do curso para a
Faculdade Nacional de Arquite-
tura, passaram os diplomas a ser
de "Arquitetos". O que quer di-
zer que "Engenheiros-Arquitetos"
e "Arquitetos" representam a mes-
ma coisa.

Diz o CONFEA :

"5) Porquanto suprime a car-
reira e o título de Urbanista, pro-
vando a .extinçõo dos Cursos de
Urbanismo da Faculdade Nacio-
nal de Arquitetura, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo, Faculdade de Arquitetura
Mackenzie, Escola de Arquitetura
Mackenzie. Tôdas pertencentes a
Universidades. Tornando outros-
sim, sem efeito os títulos de Ur-
banista concedidos pela antiga
Universidade do Distrito Federal".

Resposta do I.A.B.:

A nova lei, é claro, não pode
retirar direitos adquiridos. O que
o I.A.B. pleitea é uma modifica-
ção no ensino do Urbanismo, dan-
do ao arquiteto a formação ne-
cessária ao perfeito desempenho
dessa profissão. A indissolubili-
dade de Urbanismo e Arquitetura
é hoje assunto universalmente re-
conhecido; a posição do arquite-
to no estudo dos problemas rela-
cionados com o planejamento ur-
bano e regional está definida na
resolução do V Congresso da
U.I.A.. Moscou. "O estudo dos
problemas do Urbanismo é ne-
cessàriamente um trabalho de
equipe, reunindo os representan-
tes das diversas disciplinas para
cuja direção se incumbe aquele
que possui a síntese dos conhe-
cimentos, o senso da coordena-
ção, a visão da harmonia no es-
paço e no tempo". "O arquiteto
possui pela sua formação estas
últimas qualidades que o desig-
nam para a direção dos estu-
dos". Congresso U.I.A.. Moscou
20-7-58.

Precisamos preparar os arqui-
tetos, para desempenharem satis-
fatàriamente esta incumbência
desde o 1.° ano de seu curso e
após sua conclusão, com os estu-
dos superiores na Faculdade, par-
ticipando juntamente com os es-
tudiosos e especialistas em tráfe-
go, os geógrafos, geólogos, so-
ció!ogos, administradores, etc ..

Diz o CONFEA:

"6) Pelo fato de restringir, de
uma parte, o exercício da profis-
são de Engenheiro e, de outra
parte, por pretender abolir, dado
o restrito prazo concedido para



o novo registro, os direitos de que
os mesmos gozom em virtude do
que dispõe as letras "b" e "i"
do Art. 28 do Decreto número
23.569, de 11 de dezembro de
1933".

Resposta do I.A.B.:

Não há restrição de direitos
como já foi explicado acima.
Quanto a abolir direitos adqui-
ridos por ser o prazo de registro
muito restrito, (o que não reco-
nhece o I.A.B. como verdade) é
argumento. que não merece ser
debatido; uma simples dilatação
dêsse prazo, se necessário, resol-
veria a questão.

Diz o CONFEA:

"7) Face à circunstância de
acarretar, para a manutenção de
seus serviços e da nova organiza-
ção, grande ônus para o Erário
Público, na presente conjuntura
econômica".

Resposta do I.A.B.:

Qual o ônus se o órgão (aliás
muito mais simples que o atual)
será sustentado pelos próprios
contribuintes?

Diz o CONFEA:

"Pela impossibilidade de subs-
tituir os eficientes serviços do Con-
sei ho Federa I e dos 10 Consel hos
Regionais de E.ngenharia e Ar-
quitetura por órgãos de estrutura
idêntica, sendo que, alguns dêles,
de impossível instalação pela fal-
ta de profissionais na Arquitetura
nas Regiões respectivas e dos in-
dispensáveis recursos".

Resposta do I.A.B.:

Os problemas de organização
dos CREAS, na época de sua ins-
talação, foram em muito maior
escala. A situação atual é bem
outra, tanto assim, que o próprio
I.A.B. possui 14 Departamentos
distribuídos pelo país.

Diz o CONFEA:

"9) Em virtude da incontestá-
vel inconveniência da dualidade
de órgãos, disciplinando assuntos
tão conexos e interdependentes,
dando origem, assim, a interpre-
tações várias e provocando cho-
ques".

Resposta do I.A.B.:

A resposta é a própria resolu-
ção do CONFEA. Num assunto

de interêsse exclusivo da nossa
profissão, a solução é dada por
um Conselho em que mais de
90% dos seus membros represen-
tam associações de engenheiros e
aquêle que titularmente represen-
taria os arquitetos, não é, obriga-
toriamente, o escolhido por seu
órgão de classe.

Diz o CONFEA:

"10) Pelo fato de acarretar
para os Arquitetos um aumento,
cinco vêzes maior das anuidades
atuais; isso, sem considerar o tam-
bém substancial aumento das de-
mais taxas, multas (até de Cr$

50.000,00) e anuidades de pes-
soas jurídicas".

Resposta do I.A.B.:

A classe aceitou estas impor-
tâncias como razoáveis.

Diz o CONFEA:

"11) Pelo desrespeito aos di-
reitos adquiridos e aos que de
futuro teriam os profissionais da
Engenharia e Arquitetura, em vir-
tude da realização de cursos ofi-
ciais e da posse dos respectivos
títu Ias".

Resposta do I.A.B.:

Já foi sobejamente esclarecido
que a lei pretendida não fere em
absoluto nenhum direito adquiri-
do, não havendo necessidade de
voltar ao assunto, por não ser ver-
dadeira a alegação.

Quanto ao futuro, caberá ao
estudante escolher se deseja ser
arquiteto ou engenheiro civil, co-
mo hoje êle escolhe ser médico
ou advogado.

Diz o CONFEA:

"12) Pela impossibilidade da
interposição de recursos das de-
cisões do Conselho Nacional de
Arquitetura (Art. 14 do referido
projeto) e da limitação a três hi-
póteses, na interposição de recur-
sos, perante os Conselhos Regio-
nais de Arquitetura".

Resposta do I.A.B.:

O assunto foi. juridicamente es-
tudado, estando perfeitamente re-
solvido na lei apresentada.

E' oportuno salientar que o
CONFEA diz-se apoiado por "não

pequeno número de arquitetos",
o que deve ser um ligeiro equí-
voco, pois que o I.A.B. representa
a totalidade dos arquitetos bra-
sileiros, cujas representações re-
gionais completas (seus Departa-
mentos) foram ouvidos e opina-
ram sôbre a lei apresentada ao
Govêrno.

As exuberantes e ostensivas pu-
blicações do CONFEA, com suas
interpretações errôneas, procuram
deturpar o espírito das nossas rei-
vindicações e a confundir os di-
versos profissionais e a opinião
pública.

As verdadeiras pretensões dos
arquitetos são: regulamentação
adequada de sua profissão com
a perfeita distinção de suas atri-
buições e funções, reconhecimen-
to e introdução de sua carreira
na função pública.

Para isto torna-se necessorro
uma modificação radical no atual
órgão encarregado da regulamen-
tação e fiscalização do exercício
profissional da Engenharia, Ar-
quitetura e Agrimensura em ór-
gãos distintos: Arquitetura - En-
genharia e Agrimensura - Cons-
truções.

Por tudo isto, só resta ao I.A.B.
apelar para a classe dos enge-
nheiros civis, pedindo às associa-
ções que os representam a orga-
nização de uma ou de várias as-
sembléias onde o assunto possa
ser democràticamente resolvido
sem a interferência dirigista e di-

tatorial de um organismo obso-
leto como é o atual CONFEA.

E' questão da mais alta signi-
ficação que é justo ser resolvida
pelas duas classes sem a inter-
ferência de um órgão que de-
monstra não ter a serenidade ne-
cessária para julgar um assunto,
esquecendo-se seus membros de
que são apenas os representantes
dos arquitetos e engenheiros e
não policiais na defesa de um
código sagrado, a lei 23.569,
hoje, de todo desatualizada no
que respeita o adiamento e o
progresso da profissão de crqui-
teto".

Instituto de Arquitetos do Bra-
sil - Ary Garcia Roza - Presi-
dente.
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ENCONTRA A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A
PROFISSÃO SIMPÁTICA ACOLHIDA NA CÂMARA
MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL

Propôs a sra. Dulce Magalhães, sendo aprovado,
um voto de louvor ao INSTITUTO DE ARQUITETOS
pelo movimento que iniciou no sentido da regula-
mentação profissional do arquiteto, pela atividade
desenvolvida no interêsse da solução do problema
da moradia e pela elaboração de um plano ur-
banístico regional para o Distrito Federal.

OS ESTUDANTES DE ENGENHARIA NO RIO DE
JANEIRO E A CAMPANHA CONTRA O PROJETO
DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

Procuram os interessados na manutenção da ul-
trapassada lei 25.569, envolver os estudantes de
Engenharia do Rio de Janeiro em uma campanha
contra as justas pretensões dos arquitetos brasilei-
ros, campanha esta já esboçado com a criação de
uma "Comissão de esclarecimento do anteprojeto
de Regulamentação do Arquiteto", e com a reunião
do Diretório Acadêmico da Escola Nacional de En-
genharia.

essa campanha que pretende transferir para o
plano do desentendimento entre os engenheiros e
arquitetos os problemas comuns de regulamentação
das profissões, só pode encontrar expl icação na
incompreensão e distorção dos elevados objetivos
dos arquitetos, quando propõem a sua regulamen-
tação profissional. Na verdade, os beneficiados
pela situação criada pelo velho decreto de 1933,
não querem abrir mão de suas prerrogativas em
benefício de uma melhor organização profissional,
e procuram incentivar, por todos os meios, uma
pretensa querela entre arquitetos e engenheiros.

ASSEMBLÉIA DO I.A.B. NO RIO DE JANEIRO,
GRANDE DEMONSTRAÇÃO DE UNIÃO E
INTERÊSSEDA CLASSE

Com a presença de 103 arquitetos, realizou-se
no dia 20 de maio p.p., na sede da Associação Bra-
sileira de Imprensa, a Assembléia de Arquitetos
para estudos e esclarecimentos sôbre o projeto de
lei de Regulamentação Profissional. Durante a reu-
nião, presidida pelo arquiteto Maurício Roberto,
Presidente do Departamento do Rio de Janeiro do
!.A.B., foi votada e aprovada uma moção de apôio
ao Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do
Brasil, e à direção do Departamento do Rio de
Janeiro, sendo ainda proposta a abertura de' uma
campanha financeira no sentido de estimular a di-
vulgação dos esclarecimentos sôbre o assunto, ne-
cessários à compreensão dos reais objetivos do pro-
jeto. A reunião contou também com a presença
do representante do Centro Acadêmico da Facul-
dade Nacional de Arquitetura, que levou o voto
de inteira solidariedade dos estudantes de arqui-
tetura cariocas.

Aspecto da Assembléia

VIRÃO A SÃO PAULO OS ESTUDANTESDA FACUL-
DADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO
RIO GRANDE DO SUL

Por sugestão de seu Centro Acadêmico, foi insti-
tuído há alguns anos, e atualmente oficializado
pela Diretoria da Faculdade Sul-riograndense, um
Ciclo de Visitas às principais obras de arquitetura
no Brasil. Destinado aos alunos do 5.0 ano, tem
por objetivo, o necessaríssimo contato panorâmico,
com o movimento arquitetônico brasileiro, através
de visitas às obras de arquitetura mais importantes
no Brasil e da proximidade com seus realizadores,
em um programa conjunto. Até o ano findo, o
Ciclo de Visitas restringia-se ao Rio de Janeiro, ten-
do cabido ao arquiteto Jorge Moreira organizar o
programa de visitas. Atualmente, entenderam os
seus organizadores que deveria também se esten-
der a São Paulo, pelo acêrvo de obras aqui exis-
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tente, tendo para isso obtido a colàboração do
IAB-Departamento de São Paulo.

Os estudantes sul-riograndenses permanecerão
uma semana em São Poulo.. durante a primeira
quinzena do mês de julho, onde desenvolverão um
programa de visitas a obras e arquitetos paulistas.
As atividades programadas compreendem também
visitas a algumas indústrias paulistas relacionadas
com a profissão arquitetônica, um contato com os
problemas de urbanização da Capital paulista, bem
como atividades paralelas de caráter cultural: vi-
sita ao Museu de Arte e sessões de teatro.

O Ciclo de Visitas dêste ano, além da estadia
no Rio de Janeiro e São Paulo, deverá conter tam-
bém uma visita a Brasília, já se tendo conseguido
que o Reitor da Universidade do Rio Grande do
Sul, professor Elyseu Paglioli se entendesse com o
presidente da NOVACAP, no sentido de que se
possa realizá-Ia.



MÁRIO CRAVO E SEU PÚBLICO

o escultor

Criar uma obra de arte não significa apenas se ex-
pressar, mas também comunicar. Todo artista preo-
cupa-se por isso em projetar sua obra sôbre a sensi-
bilidade de um público. Este poderá ser o círculo
restrito da intelectual idade principesca do Renasci-
mento, uma côrte barroca ou um mais amplo público
burguês ou proletário.

A preocupação dos artistas plásticos dêste século
em fazer-se compreendidos pelas mais amplas ca-
madas populares reflete tendências paralelas: um
certo grau (compreensível) de politização, uma fú-
ria iconoclasta contra padrões estéticos duma bur-
guesia que pouco apoiara as artes plásticas e uma
vontade (ilusão, talvez) de justificar novas formas
pela existência de um público novo, com outras
exigências: o povo.

Assistimos assim a movimentos estéticos "popula-
rizantes" tão belos em suas intenções, quanto in-
gênuos em suas possibil idades. O seu aspecto po-
sitivo prende-se mais à formação da consciência po-
lítica dos artistas do que a um maior entrosamento
do povo com os artistas. As obras artísticas eram
impostas a um povo cujas preocupações raramente
podiam ser de ordem estética. Era inevitável o fra-
casso das intenções popularizantes das primeiras
décadas do século.

Os artistas de hoje têem uma maior compreensão
a respeito dos importantes movimentos sociais do
século. E a conceituação da relação artista-público,
assim como do papel do artista na sociedade, -
foram debatidas, buriladas.

A preocupação, no entanto, persiste; e o artista
ainda deseja ampliar o número dos que o compre-
endem, ainda procura o ponto de contato. Há os
que fazem com que o povo se encontre, se reco-

nheça em suas obras; outros esperam que o nível
de cultura popular chegue à compreensão de seus
trabalhos; outros simplesmente põem suas obras em
contato com o povo, esperando talvez uma simpa-
tia por osmose, por contato.

Esta última técnica de aproximação foi tentada
por Mario Cravo, vibrante escultor bahiano, insta-
lando suas obras na Praça da República e num sa-
guão da Rua 7 de Abril. Seria injusto (e inverídi-
co) se apontássemos como resultados desta expe-
riência, os comentários do público transeunte des-
ta exposição. Mas pensamos que esta "aproxima-
ção" limita-se a um passo à frente no sentido do
"habituar o povo a ver". Este hábito é altamente
positivo e as diversas Bienais estão aí a atestá-Io.
Mas êste contato entre artista e povo não pode
deixar de ser superficial: um equivalente ao formal
"muito prazer" duma apresentação. As variopintas
chapas recortadas de Mário Cravo (algumas excep-
cionalmente construídas) levam, é verdade, o im-
pacto um pouco além: elas evidenciam a possibi-
lidade duma construção existir num parque, parti-
cipando dum ambiente urbano. Este trazer a es-
cultura para um plano de consciência popular é
possivelmente a consequência mais duradoura desta
experiência de Mário Cravo. Escultura como mo-
delação cromática de espaços externos, formas no
ar. Nestas notas limitamo-nos a observações con-
cernentes à "maneira de expôr" de Mário Cravo.
Quanto à "coisa exposta" permitimo-nos apenas es-
crever que gostamos dos seus pássaros dinâmicos e
dos massiços de pedra sabão; aliás, a diversidade
formal com que são tratados êstes materiais, denota
a sensibilidade e inteligência do artista.

Jorge Wilheim
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SÃO PAULO - RUA 13 DE MAIO, 53

RIO - RUA FIG. MAGALHÃES, 265 _ COPo

BELO HORIZONTE - AV. AUGUSTO DE LIMA, 335

Echostop
placas acústicas
e decorativas de gêsso

• ininflamáveis
• não envergam
• fácil aplicação
• reaproveitáveis
• dispensam o

entarugamento
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J. BAPTISTA, C. REIXACH & FILHO lTDA.
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Produtos da

LAGRART s. A.
Rua Lavapés, 444 - Fone: 36-4528 - S. Paulo

L A G RA RT P I S O ladrilhos de granito artifi-
cial - 15 x 15 cm.

S E P A RE X - peças divisionárias para sani-
tários.

MOS - T ERR em peças de diversos tamanhos,
para pisos.

MOS A I C O RO M A N O pisos de cascalhos
de mármores.

G RA N I T O A RT I F I C I A L em lençol, diver-
sas côres e tipos.

L A D R I L H O S de cimento de todos os tipos.

P I S O S E DE G RA U S com superfície anti-
derrapante.

E L EM E N TOS D EC O RA T I V O S para fa-
chadas.

T I RA S P LÁ S T I C A S D E C Ô R para pisos
e paredes.

PISOS CONDUTORES para salas de
operação.

-S.A. DECORAÇOES EDIS
a firma paulista que é uma tradição em serviços de

GÊSSO
Produzimos e colocamos:

• SANCAS PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA

• MOLDURAS - LAREIRAS

• ARANDELAS - MOTIVOS DECORATIVOS etc.

o fôrro falso em placas de gêsso, tipo staH, de
nossa fabricação, não exige entarugamento de ma-
deira e permite ao projetisto qualquer possibilidade
de adaptação deste material para efeito de deco-
ração e de iluminação, não sendo ligado a dimen-
sões fixas e a superfícies planas .

•

Visitem a nossa exposição permanente à Av. Brigadeiro Luiz

Antonio, 300 - Tel. 32·2326 - São Paulo

O mosaico vidroso

VIDROTIL

representa o que de melhor existe em matéria de

revestimento, pavimentação e decorações.

VIDROTIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA.

Av. Brigadeiro Luiz Antdnio, 306 - Tel, 35·5288 - São Paulo
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edifícios para indústria

prédios e residências

casas econômicas

concreto armado

galpões de qualquer tipo
e com estrutura portante de
c o n c r eto armado prefabricado
ferro ou madeira

consulência técnica, estudos
projétos e reformas e

contruções gerais Itda.

São Paulo
Rua Marquês de Itú, 70 - 14.0 andar
fone 32-0018

Rio de Janeiro
R. Rodrigo Silva, 18 - 12.0 andar - si 1202

fone 22-0471

Belo Horizonte
Av. Amazonas, 491 - 9.° andar - conj. 908
fone 2-8192
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EDITORIAL

Um evidente progresso está se realizando na profissão de arquiteto no Brasil.

Compreensível porque nestes últimos tempos, pela sua intensa atuação, o Instituto

de Arquitetos do Brasil vem realizando uma penetração cada vez mais profunda

nos problemas concernentes à profissionalização do arquiteto brasileiro. Surgiu um

melhor equacionamento da posição do arquiteto dentro da sociedade brasileira, em

função dos seus imperativos de' progresso e desenvolvimento.

Assim é que vai ficando claro para nós que uma justa posição para o arquiteto

como profissional ligado às repartições governamentais não se desliga das formu-

lações gerais contidas no projeto de lei que regulamenta a profissão de arquiteto

no Brasil. Algumas conquistas de grande significação vêm sendo feitas ultimamente

no sentido de um reconhecimento do profissional de arquitetura nos quadros das

instituições e de uma justa participação do arquiteto nesse importante setor de ati-

vidade.

Por outro lado, sentimos cada vez mais claramente que a abordagem do pro-

blema do ensino da arquitetura é impossível sem definir com clareza qual o papel

do arquiteto na prática profissional.

Desde os problemas mais gerais, como os que surgem com a necessidade de

ampliação do planejamento nacional, até às questões mais particulares como as

que decorrem do desenho industrial, da decoração e do paisagismo, em qualquer

direção em que nos' coloquemos, fica-nos cada vez mais evidente que a legítima

participação do arquiteto, na medida em que se torna cada vez mais indispensável,

só se compreende com uma definição justa do seu papel na sociedade, coisa que,

a nosso ver, está contida no projeto de lei pelo qual vimos lutando.

Este projeto de lei é pois, não somente como se poderia pensar, uma medida

particular que visa exclusivamente um novo critério de atuação isolada, mas uma

proposta que encontra um nítido poralelismo com o esfôrço de desenvolvimento que

hoje empolga tôda a nacionalidade.

A união de todos os arquitetos, estudantes, professôres, funcionários, paisagistas

e planificadores em tôrno da luta por uma nova conceituoção da carreira de arqui-

teto é, pois, a unidade que se impõe a todos os que sabem ligar os interêsses da

classe aos mais legítimos interêsses da nacionalidade.
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ELEIÇÕES NO IAB-DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Realizaram-se no dia 10 de agôsto findo as elei-
ções para o Conselho Diretor que regerá os des-
tinos do Departamento de São Paulo no Biênio de
1959-61. À votação, que se desenrolou das 14 h.
às 20 h. e 30 m., compareceram 225 votantes, ten-
do sido indicados o novo Conselho Diretor e os de-
legados e suplentes para a Assembléia Nacional e
para o Conselho Superior.

Duas chapas disputaram as eleições

Segundo a própria ordem de inscrição para as
eleições, estavam assim organizadas as chapas que
concorreram ao pleito:

1.0) Presidente - lccro de Castro Mello; Con-
selho Diretor - Eduardo Corona, Oswaldo Correia
Gonçalves, L. R. Carvalho Franco, Victor Reif, AI-
fredo Paesani, J. B. Vilanova Artigos, Joaquim
Guedes, Fábio Penteado, Carlos B. Milan, Rosa
Kliass e Pedro Paulo Saraiva. Conselho Fiscal -
Louro da Costa Lima, Francisco Beck e Eduardo
Kneese de Mello.

2.0) Presidente - Wilson Moia Fina; Conselho
Diretor - Walter Oliani, Joaquim Vicente C. Ferrão,
Milton Ghiraldini, Gustavo Ricardo Caron, Jun Oka-
moto, Phillipp Lohbauer, Ricardo Rodrigues de Mo-
raes, Louro Bastos Birkholz, Francisco Beck, Hoover

Américo Sampaio e Fernando Andrade Veiga. Con-
selho Fiscal - Samuel Roder, Walter Soroivo Kneese
e Salvador Candia.

o resultado des eleições

A chapa Tearo de Castro Mello foi eleita pela
maioria de 150 votos, contra 67 votos atribuídos à
chapa Wilson Maia Fina, tendo havido 5 votos em
branco e 3 anulados.

Para o Conselho Superior, foram eleitos os Dele-
gados Rino Levi e Rubens Carneiro. Suplente: J. Vi-
Ianova Artigos.

Para a Assembléia Nacional, foram eleitos os
Delegados: Eduardo Kneese de Mello, Eduardo
Corona, Roberto Cerqueira César, Jon Maitreiean,
Oswaldo Corrêia Gonçalves. Suplentes: Ruy Ga-
ma, Umberto Aveniente, Anibal Martins Clemente
e Maurício Schneider.

A designação dos cargos da Diretoria eleita

Conforme as disposições estatutárias foram
designados os cargos para o Conselho Diretor elei-
to, ficando o mesmo estruturado da forma pelo qual
se apresenta na 1.0 página do Boletim.

REELEITAA DIRETORIA DO IAS - RIO

Foi reeleita, por unânimidade, a diretoria do
IAB - Rio, em pleito que se realizou dia 15 de [ulho
passado.

A chapa única que concorreu às eleições foi a
seguinte:

Maurício Roberto, presidente; Sérgio Bernardes,
vice-presidente, Darcy Bove de Azevedo, 1.° secre-
tário; Ellida F. Esch Engert, 2.° secretário; Sérgio
Augusto Rocha, 1.0- tesoureiro. Os diretores são os
seguintes: Crispim Pereira de Almeida, Hélio Ribas
Marinho, João Henrique Rocha, Marcello Fragelli e
Salomão Tandeta. Conselho Fiscal: Altino Ferreiro
das Neves, Bóris Sterentale João A. O. Tied-
mann.

NOVAS UNIDADES DO INSTITUTO DE ARQUITETOS

Foram criadas três novas unidades do IAB. A
primeira é o Departamento do Estado do Rio de
Janeiro, cu]o presidente é o arq. Fernando da Silva
Oliveira, e as outras são os Núcleos de Campinas
e Santos. A Diretoria do Núcleo de Campinas é
constituída pelos arqs.: Umberto Aveniente, presi-
dente; Aldo Zappellini, secretário; Dermival Siqueira,
tesoureiro e Hélio Bacci, Irineu Lüders e Alberto Nas-
ralla, membros do Conselho Fiscal. Núcleo de San-
tos: arqs. Anibal Martins Clemente, presidente; José
Ozores Trancoso, secretário, Roberto M. de' Almeida,
tesoureiro; Silvio Sandall Pires e Lourival M. Gui-
marães, diretores e como membros do Conselho Fis-
cal, Oduvaldo O. Bernis, Carlos A. H. Bailão e Paulo
V. Corrêa da Cesto.
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Um aspecto da mesa

EXPOSIÇÃO DE

BRASÍLIA E CURSO

INTENSIVO DE

PLANEJAMENTO

Teve lugar na sede do IAB de São Paulo, na noite de 8 de julho que passou, a abertura da Exposi-
ção de Brasilia e a instalação solene do Curso Intensivo de Planejamento, promovidos pelo IAB, através de
seu Departamento de Cultura.

A solenidade, revestida de grande brilho e entusiasmo, reuniu, naquela ocasião na sede do IAB, gran-
de quantidade de arquitetos, personalidades representativas da política e da administração, de autoridades ci-
vis e militares e de intelectuais, em um expressivo contacto com o órgão de classe dos arquitetos paulistas.

A mesa que presidiu a solenidade contou com a presença do Vice-Governador do Estado, Gal. Porfirio
da Paz, do presidente da NOVACAP, dr. Israel Pinheiro, do Secretário de Obras da Municipalidade e repre-
sentante do prefeito da Capital, eng. Alberto Zagotis, do presidente do Instituto de Engenharia, eng. Augusto
Lindenberg, do presidente do IAB de S. Paulo, demais autoridades convidadas e representantes de autoridades.

A cerimônia abriu-se com a palavra do arq. ícaro de Castro Mello, presidente do IAB - Dep. de São
Paulo, tendo em seguida falado o sr. Israel Pinheiro, tomando para tema a nova Capital, após o que des-
ceram autoridades e presentes para o local onde se achava a Exposição de Brasília, abrindo-a à visitação.

o o O P R E 55 C U R 5 O

Meus senhores:

O Instituto de Arquitetos do Brasil, em cumpri-
mento à missão que se impôs, de colocar o arqui-
teto brasileiro, na primeira linha dos que se em-
penham na gigantesca missão de fazer o nosso país
se ombrear com as nações mais adiantadas do glo-
bo, inaugura hoje duas novas iniciativas que cer-
tamente merecerão aprêço particular. Uma delas
é uma exposição detalhada do plano e das reali-
zações de Brasília, a futura capital do Brasil; outra,
um curso de plonejornento especialmente destinado
aos que amanhã influirão como representantes do
povo nas in iciativas que visem o desenvolvimento
harmônico do panorama urbano e regional no
nosso território.

Como arquitetos, é com justo orgulho que afir-

mamos, temos demonstrado particular empenho em
contribuir para o desenvolvimento cultural brasilei-
ro. Procuramos refletir à nossa maneira, o ardor
com que a inteligência e o o povo em geral ma-
nifestam seu desejo de transformar esta nação sub-
desenvolvida, na grande nação que todos anteve-
mos. Somos sensíveis a todos os convites de cola-
boração que nos coloquem ombro a ombro com
todos os brasileiros, audaciosos e realizadores.

Uma exposição de Brasíl ia, em nossa casa, tem
duplo significado. De um lado dá-nos a oportuni-
dade de mostrar o trabalho dos arquitetos brasi-
leiros através dos seus mais legítimos e mais talen-
tosos representantes Lúcio Costa e Oscar Niemeyer,
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sem dúvida nomes de prestígio internacional, que
honram sobremaneira a nossa classe. Por outro
lodo, uma exposição de Brasília ao povo bandei-
rante há de significar um alargamento de frontei-
ras, passos dados na reconquista do território bra-
sileiro em têrmos de civilização.

Esta exposição de Brasília foi possível graças ao
trabalho abnegado de um conjunto de colegas nos-
sos para os quois não há canseiras quando se
trata de demonstrar teses de progresso. Mas foi
possível acima de tudo pelo generoso apôio da
Novacap que através de seus dirigentes, compre-
endendo nosso interêsse, tudo fizeram para dar bri-
lho à nossa iniciativa.

Esperamos com certa ansiedade que Brasília no

plano e na realização seja o exemplo que todos
queiramos imitar no desbravamento do interior bra-
si'eiro, um exemplo de exportação para todos os
recantos do território nacional, de tudo o que há
de mais moderno, progressista e arrojado na técni-
ca e na arte contemporâneas. Acreditamos que a
modificação em curto prazo do panorama atraza-
do, que a maior parte do território brasileiro ain-
da exibe, não se pode realizar com meios mesqui-
nhos e antiquados, mas com a audaciosa aplica-
ção em têrmos de técnica de tudo o que o mundo
dispõe o serviço da felicidade humana. Pensamos,
que as dificuldades que enfrentamos como povo,
têm que ser vencidas realizando, conquistando u'a
maioridade que não se desliga dum desenvolvimen-
to econômico nacional e independente.



Quando o presidente JK levanta com Brasília,
uma bandeira de progresso e de emancipação na-
cional, toca o coração dos brasileiros e mais certo
ainda, reúne os arquitetos a seu lado.

O curso de plonejornento que hoje iniciamos,
prestigiado por nomes dos mais significativos entre
os pesquisadores de nossa realidade, de nossos ruo
mos, é uma afirmação pública da nossa intenção
de unir ao trabalho dos arquitetos a contribuição
do que de melhor exista na cultura nacional. Estão
abertas as nossas portas para o debate amplo e
franco dos problemas originados com a necessida-
de de economizar tempo e esfôrço interpretando e
plcnejondo. Dispomos no Brasil inteiro e em São
Paulo em particular, de um grande número de pro-
fissionais de tôda a ordem, de um grande núme-
ro de pesquisadores universitários, cujos esforços é
urgente unir numa mesma direção, num só sentido.
Vemos no plonejcrnento, um trabalho de equipe na
qual o arquiteto, pelo trato constante que a pro-
fissão obriga com a necessidade de prever para
prover, desempenha papel saliente, porque apren-
deu a atender com docilidade opiniões as mais va-
riadas, interêsses diversos, programas intrincados.

Este curso não ensina a plonejcr. Não diploma
urbanistas. Propõe-se a nosso ver, a uma tarefa,
se não maior, talvez do mesmo nível de comple-
xidade. Fazer crer a todos, e agora aos mais res-
ponsáveis pela representação da vontade popular,
sôbre como é indispensável real izar com uma rota
segura, sem desperdício, com objetivos precisos, com
o conhecimento claro dos meios à disposição - com
audácia também.

Este curso é também uma oferta dos arquitetos
paulistas, a todos que no território de nosso estado,
queiram compreender que reserva de trabalho e
de capacidade realizadora guardamos em nossa
classe. Nas oportunidades que nos têm sido ofere-
cidas, temos demonstrado a dedicação e a serie-
dade com que em geral trabalhamos e produzimos.
Contamos [ó em São Paulo com número mais do
que suficiente de profissionais dignos e capazes
de contribuir em alto nível para o aprimoramento
cultural e técnico da terra bandeirante. Mas é in-
dispensável que reconheçamos que em São Paulo
ainda não conseguimos como seria de desejcr, da-
do o nível de desenvolvimento econômico de nosso
estado, despertar a atenção do govêrno e da ini-
ciativa particular para a verdadeira contribuição
dos arquitetos no sentido de aprofundar os planos
de rendimento das iniciativas paulistas. E' verdade
que os maiores erros [ó pertencem ao passado.
Que cada vez sentimos mais estreitos os contatos
que nos permitirão contribuir com o nosso esfôrço
de arquitetos. Mas também é inegável que ainda
nos sentimos relativamente isolados e desperdiça-
dos, como se fôssemos a expressão de aspectos su-
pérfluos da realidade. A componente cultural que
a Arquitetura paulista por nossa voz oferece, tem
um sentido organizador, objetivo e indispensável
para todos os que queiram elevar o grau de rendi-
mento humano das mais variadas iniciativas.

Acreditamos que o relativo abandono em que
se acha o arquiteto paulista, como fôrça copcz de
concorrer de forma especial na modificação dos pa-
drões de produção em nosso estado, não é Ienô-
meno isolado em nosso país. O vêzo de atribuir
ao arquiteto um significado secundário, exprime
uma falta de convição pelos valores da cultura. E'
um remanescente de um período histórico que es-
ternos ultrapassando, ainda que a duras penas,
etapa histórica que nos definiu como embelezado-
res de construções, como especialistas da engenha-
ria. Tão profundo foi êsse conceito, que êle, mau
grado nossos esforços, ainda permanece consubs-
tanciado em lei, como desojudo e obstróe a tudo
o que dizemos e fazemos para nos unirmos à cor-
rente dos que produzem. Não estamos sós nesse
desaprêço à cultura nacional, é bem verdade. As
profissões mais indispensáveis, modernamente utili-
záveis no trato dos problemas de desenvolvimento,
dado o gráu de avanço técnico e cultural do mun-
do moderno, aí estão igualmente sem o devido em-
prêgo, disputando com o amadorismo irresponsá-
vel e ineficaz um terreno que só a elas havia de
pertencer.

Temos aplicado o melhor de nossos esforços para
esclarecer e informar, pacientemente modificar cer-
tos conceitos que ainda nos impedem de contribuir
como desejórornos. Temos a certeza de que no
fim venceremos, porque estamos ao lado do pro-
gresso apontando etapas [ó alcançadas em outras
culturas. Mas, no Brasil, como quer o nosso pre-
sidente, o tempo se conta em anos de dias, de
noites e de entusiasmo. De outro modo será difícil
alcançar o quanto pretendemos. E por isso temos
pressa, por isso insistimos até com certo exagêro
na necessidade de modificar a regulamentação de
um grande número de profissões no Brasil, em par-
ticular a lei que regulamenta a profissão dos arqui-
tetos.

Quando lutamos, todos os brasileiros, pela eman-
cipação econômica da nação, esperamos que pa-
ralelamente se promova o desenvolvimento cultural.
A unidade territorial, de língua, de tradições que
recebemos como legado de nossos antepassados,
hoje como antes, pela fraqueza de nossos recursos,
são fàcilmente agredidos por contribuições estra-
nhas ao nosso modo de vida que urge saber dis-
tinguir e recusar. No setor onde trabalhamos, a
par com as dificuldades que temos enumerado, fà-
cilmente penetram organizações estrangeiras em
têrmos que não melhoram, antes prejudicorn e de
muito, a posição do profissional brasileiro. Estamos
dispostos a empregar todos os esforços no sentido
de dar uma contribuição objetivo para a solução
dos problemas que normalmente estão ao nosso al-
cance. Não pouparemos energias. Mas queremos
fazê-Io com dignidade, na posição de comando que
a condição de brasileiros nos atribue necessària-
mente.

Meus senhores.
Agradeço em nome dos arquitetos paulistas a

vossa presença neste ato.

5



I
I

'1

A EXPOSIÇÃO DE BRAStLIA

Com a promoção do Dep. de Cultura do IAB e o patrocínio da NOVACAP, foi o
seu organizador o arq. Eduardo Kneese de Mello, com a colaboração de vários
arquitetos. Foi visitada por cêrca de 3.000 pessoas até fins de julho, durante o
período em que esteve aberta ao público paulistano, após o que transformada em
exposição circulante destinada a percorrer outras cidades brasileiras.

Já se instalou em Jaboticabal, juntamente com o Curso de Planejamento, em reu-
nião destinada à zona de Jaboticabal. Instalar-se-á em Pôrto Alegre em princípios
de setembro, a convite do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da ca-
pital gaúcha. Várias cidades já fizeram pedido ao IAB no mesmo sentido.

A Exposição foi organizada com um caráter didático referentemente à futura
Capital, mostrando o plano, os projetos, o andamento das obras e, apresentando
olqurncs fotografias que documentam momentos mais importantes da construção da
nova capital. Para maior compreensão, durante a sua permanência em São Paulo,
contou-se com a colaboração de um grupo de estudantes de Arquitetura de ambas
as Faculdades de São Paulo, que se dispuzeram a prestar esclarecimentos ao pú-
blico que a visitou.

Paralelamente à Exposição, realizou-se no auditório do IAB um ciclo de con-
ferências relativas ao assunto, tendo sido conferencistas: Iris Meinberg, diretor-te-
soureiro da NOVACAP, que abordou o tema Financiamento das construções e abas-
tecimento da nova Capital Brasileira; Ernesto Silva, diretor da NOVACAP, que tratou
dos Problemas de ensino e assistência social em Brasília; arq. Eduardo Kneese de
Mello que conferenciou sôbre o tema Porque Brasília?, finalizando a sua exposição
com uma projeção de slides.

Ainda, a convite da Associação Brasileira de Municípios o mesmo arquiteto reali-
zou na cidade de Serra Negra, uma conferência sôbre a futuro Capital! fazendo-o
ocornponhor de uma projeção de diapositivos,

I t
Ir:

Flagrantes da sessão inaugural. Na foto à esquerda o momento em que se inaugurava a exposição, vendo-se o arq. Leo Ribeiro
de Morais, Israel Pinheiro, eng. Augusto lindenberg e o arq. learo de Castro Mello. Na foto à direita, o interior da exposição, quan-
do examinavam um dos painéis o jorna:'bta Rui Bloem e Senhora e o arq. Paulo T. C. de Freitc s e Senhora.



c U R S O INTENSIVO
DE PLANEJAMENTO

Iniciativa do Departamento de Cultura do IAB,
dirigido pelo arquiteto Luís Saia, teve a duração
de seis dias, dêle participando prefeitos, juristas,
representantes de entidades oficiais, candidatos a
cargos eletivos, representantes de associações. Foi
ministrado por professôres especialistas dos vários
setores envolvidos no planejamento: Temistocle B.
Cavalcanti, (legislação), Mário Wagner V. da Cunha
(administração), Pompeu do Amaral (economia),
Plínio Branco (Serviços públicos) e Luiz Saia (plane-
jamento), cujas aulas serão publicados pelo IAB.
Prestaram especialmente grande colaboração aos
trabalhos que se fizeram necessários para a realiza-
ção do curso e durante o seu funcionamento, o arq.
Alfredo S. Paesani e os estudantes de arquitetura:
Fábio Goldman, Laonte Klawa e Nedir Falqueiro.

Entrega de certificados de Freqüência

A entrega dos Certificados de freqüência foi fei-
ta em sessão especial presidida pelo presidente do
IAB ,arquiteto Tearo de Castro Mello, presentes os
arquitetos J. B. Vilanova Artigos, diretor do De-
partamento de Cultura do IAB, e Luís Saia, diretor
do Curso Intensivo de Planejamento.

Na ocasião falou, em nome dos participantes do
curso, o dr. Alberto Bottini, prefeito de Jabotica-
boi, que comunicou aos presentes o convite feito
por êle ao IAB no sentido de se realizar iniciativa
da mesma natureza da cidade em que é prefeito.

Palestras Extra-curriculares

No transcorrer do curso foram realizadas pales-
tras ilustrativas sôbre planejamento e urbanismo,
bastante proveitosas porque colocaram ao auditó-
rio as experiências acumuladas por alguns profis-
sionais, em trabalhos de planejamento realizados
no Brasil.

Os conferencistas foram:
Arquiteto Diógenes Rebouças, que tratou do Pia-

no da cidade de Salvador da Bahia. Palestra rea-
lizada no auditório do IAB.

Arquiteto Carlos Brasil Lodi, que tratou dos Tra-
balhos do Departamento de Urbanismo da Prefei-
tura de São Paulo.

Professor Eli Lopes Meireles que tratou do tema
Direito Tributário. Palestra realizada no auditório
do IAB.

A colaboração da imprensa

As duas iniciativas do IAB foram o motivo de
grandes atenções por parte da imprensa em ge-
ral, através de noticiários, entrevistas e de manifes-

o prefeito Alberto Bottino quando proferia o seu discurso
após a entrega dos certificados de freqüência, ocasião em
que participou o convite feito ao IAS para realização de um
curso resumido de planejamento e uma exposição de Brasília
em la!:>ot:cabal.

tações nas colunas dos jornais. Registramos a co-
laboração desenvolvida pelas secções de Arquitetu-
ra e Urbanismo do Diário de São Paulo, pela sec-
ção Engenharia e Arquitetura da Fôlha da Manhã,
e de Urbanismo do Estado de São Paulo. Também
a imprensa do nosso interior divulgou as atividades
do IAB, a exemplo de O Liberal da cidade de
Americana, cujo recorte nos chegou às mãos por
atenção do Presidente da Câmara Municipal da-
quele Município Paulista.

o ALCANCE E A SIGNIFICAÇÃO DO CURSO

INTENSIVO DE PLANEJAMENTO

O objetivo dêste curso - municiar os responsá-
veis pela condução dos negócios públicos das nos-
sas comunas com um mínimo de atualização no re-
ferente à atuação dos arquitetos junto aos gover-
nos municipais - representa uma etapa de uma
promoção que o Departamento de São Paulo pro-
move através de cursos internos, como o de Geo-
grafia e Urbanismo, ou reuniões realizadas no in-
terior, como as que promoveu em Taubaté, Arara-
quara e Lins, sôbre matéria de particular relevân-
cia na atual fase do desenvolvimento paulista. De
fato, a intenção de organizar as comunas interio-
ranas numa base mais racional e mais rendosa
tem se manifestado das mais diferentes formas e
ocosrces, A acorrência crescente às reuniões cita-
das comprova que se está em face de um pro-
cesso de rápido desenvolvimento. O fato de o
Curso conseguir uma frequência de 100% da par-
te de 34 dos inscritos revela um índice de interêsse
realmente notável. Outro fato da maior significa-
ção está no pedido do prefeito de Jaboticabal so-
licitar do IAB de São Paulo a realização, natural-
mente em têrmos mais resumidos, da mesma inicia-
tiva para os representantes do povo dos municípios
vizinhos daquela cldode.
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Com êste tipo de ação o planejamento paulista
ganha uma dimensão teórica e profissional destino-
da a assumir uma importância cada vez maior:
retira a atividade do arquiteto planejador do com-
promisso utópico e acadêmico que costuma rev~s-
tir as intervenções mecanicistas unicamente preo-
cupadas em alargamentos de ruas ou aberturas de
praças, dando-lhe um nivel de indispensável realis-
mo, e representa por outro lado um regime de con-
tatos capaz de proporcionar uma identificação, em
plano razoável de sistemática, das reivindicações
que ainda se encontram esgarçadas num empiris-
mo inoperante e primário. Objetividade e realismo,
nível teórico e eficiência, são as conquistas que se
afiguram possíveis através da técnica de ação ado-
tada pelo IAS de São Paulo no campo do plane-
jamento urbano geral. A repercussão que a ini-
ciativa logrou entre profissionais e prefeitos e ve-
readores, candidatos ou em exercício, equivale a
um índice seguro de que a maneira de enfrentar o
problema encontra acolhida. A procura de infor-
mações a respeito do Curso, que ultrapassou o li-
mite da temporada de sua realização, e os pedidos
da publicação que enfeixará as aulas e os debates,
tem sido em número bastante considerável e dela-
tam um sadio interêsse. Que certamente desbor-
dará para iniciativas cujo vulto e significado somen-
te o futuro poderá marcar com precisão. O que
ficou patente até o momento, é que o Curso Inten-
sivo de Planejamento representou um grande passo
para êste campo de atividade do arquiteto e para
uma estreita colaboração do arquiteto no desenvol-
vimento paulista.

l. S.

O INTERÊSSE DESPERTADO PELAS INICIATlVA$
DO IAB

Pedidos foram feitos no sentido de se extender
a outras cidades do Estado as atividades desenvol-
vidas pelo IAS em São Paulo. Entre elas podemos
citar Jaboticabal, Uns, Santos.

Em Jaboticabal, por solicitação do prefeito da-
quela cidade, dr. Alberto Bottino, o IAS reeditou
em fins de julho, o Curso de Planejamento, natu-
ralmente de forma resumida, ministrado pelo arq.
Luís Saia e pelo economista dr. Mário Wagner
Vieira da Cunha. Na mesma ocasião foi transfe-

rido para aquela cidade a Exposição de Srasília,
tendo para lá se dirigido o arq. Eduardo Kneese
de Mello.

Em Serra Negra, a convite da Associação Paulista
de Municípios, o IAS participou da expressiva con-
centração municipal isto que reuniu naquela estân-
cia grande número de personalidades da Capital,
municípios da região, bem como elemento da
Associação de Municípios da Bahia, entre outras
entidades. Na ocasião o arq. Luís Saia tratou de
problemas ligados ao Planejamento Regional e o
arq. Eduardo Kneese de Mello sôbre Srasília.

A repercussão do Curso de Planejamento

Desde o seu lançamento vem o Curso de Plane-
jamento provocando manifestações de apôio, quer
através da imprensa, quer através de correspon-
dência.

No Interior, registramos o apôio exarado por di-
versas Câmaras Municipais, a exemplo do Reque-
rimento aprovado em sessão da Câmara de Ribei-
rão Preto, da divulgação feita através jornais lo-
cais, etc..

Em Campinas, com grande freqüência o "Diário
do Povo" em coluna devida a Herrera Filho tem
tratado do Curso e dos problemas nele ventilados,
apresentando, também, colaborações da dra. Ney-
de Carichio, do Departamento Legal da Prefeitura
de Campinas, que representou aquela municipal i-
dade no Curso de Planejamento.

A Associação Brasileira de Municípios, em sua
publicação mensal de maio-junho do corrente, re-
comendando o curso aos administradores e legisla-
dores, divulgou o seu programa ao mesmo tempo
que ressaltou a importância e a significação da
medida.

Na Assembléia Legislativa do Estado de S. Paulo,
o deputado Abreu Sodré, em discurso proferido em
julho, manifestando-se favoràvelmente à iniciativa
do IAS solicitou o apôio da casa para o mesmo,
pedindo a transcrição da circular do IAS referen-
te ao Curso e uma moção de aplauso ao IAS.

Do exterior, Argentina, foram solicitadas pelo
Diretor Geral de Assuntos Legais e Conselheiro do
Pleno Regulador da Cidade de Suenos Aires, dr.
Corlos Mouchet informações sôbre o plano do
curso.

REGULAMENTAÇÃO
Discurso proferido pelo deputado J acob Salvador Zveibil
na Assembléia Legislativa de S. Paulo.

Sr. Presidente e Srs. deputados, é justa a reivm-
dicação dos arquitetos, desejando a tramitação ró-
pida da regulamentação da carreira profissional no
Congresso Nacional.

Há cêrca de 25 anos, quando se ccqítou' de re-
gulamentar essa profissão, foi ela compreendida
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PROFISSIONAL
como ramo da engenharia, identificada, de certa
forma, com a engenharia civil.

Tal identificação não é mais aceita quer pelo
arquiteto, quer pelo engenheiro civil, pois possuem
as duas profissões características próprias, que ten-
dem a se distanciar.

Somente através da regulamentação será possí-
vel estimular o interêsse pela profissão.



E' de se admirar que num país onde a arquite-
tura apresenta tanta importância, os arquitetos não
tenham uma legislação específica em vigor.

O arquiteto que outrora colhia os seus ensina-
mentos nas escolas de engenharia ou Belas Artes,
recebe hoje os seus estudos em Escolas de Arquite-
tura, que, rnelhorcndo o seu processo de formação,
orientam-no para as pesquisas de fatôres humanos
do planejamento.

Atualmente, o ensino oficial de Arquitetura é da-
do em 7 Faculdades e Escolas de Arquitetura, dis-
tintas e independentes, distribuídas em todo o país,
algumas com mais de 20 anos de funcionamento.

As Escolas anualmente formam um maior núme-
ro de profissionais.

A profissão do arquiteto exige uma evolução tra-
balhosa e acúmulo de experiência pessoal, além
do trabalho incessante e alerta de acompanhar o
pensamento dos estudiosos do país e do estrangeiro.

O legislador federal deve apressar a regulamen-
tação em benefício da arquitetura brasileira, asse-
gurando aos arquitetos, os direitos que a lei criará.

Portanto, já é tempo que se diga em lei quem
está habil itado a exercer tal profissão.

E também já é tempo que não se entreguem ser-
viços culturais de importância a profissionais impro-
visados que não sabem o que êsses serviços espe-
cializados exigem.

Sr. Presidente, dada a exiguidade do tempo de
que disponho, passo à Taquigrafia, para publica-
ção no "Diário Oficial", um estudo sôbre a regula-
mentação da profissão de arquiteto.

N O TA: Daremos publicação em próximo número do estudo

ao qual se refere o deputado Jacob Salvador

Zveibil.

ARQUITETOS E

o IAB de São Paulo na luta pela revalorização de

padrões das Carreiras Universitárias

Conforme temos noticiado, o IAB-Departamento
de São Paulo, vinha participando ativamente, atra-
vés de uma comissão para êsse fim constituída e
composta de 3 arquitetos, do movimento que há
algum tempo vem se desenvolvendo e que visa re-
valorizar os padrões de vencimentos dos funcioná-
rios do Estado de nível universitário.

Juntamente com os médicos, e os engenheiros, os
arquitetos integraram, nos primórdios do movimen-
to, uma comissão sôbre a qual já demos uma notí-
cia em nosso Boletim. A referida comissão desen-
volveu grande atividade no movimento reivindica-
tório que se propuzera realizar. E', verdadeiramen-
te, indefensável a posição em que se encontram no
serviço público estadual as carreiras de nível uni-
versitário, culos padrões são incompatíveis com as
próprias necessidades do Estado, uma vez que os
profissionais de formação universitária estão desti-
nados a desempenhar nêle um papel de crescente
importância. E' inegável que no presente, torna-se,
dentro dos próprios quadros do Estado, indispensá-'
vel um considerável incremento ao seu desenvolvi-
mento cultural, técnico e científico.

Nosso oBletim, procurando obter elementos com
que informar a classe, vinha tomando contacto com
o arquiteto Wilson R. de Moraes, que, na qualidade
de membro da comissão do IAB, atuou nessa ques-
tão desde o seu início.

Informa-nos o arquiteto que a partir da orga-
nização da Comissão de Médicos, Engenheiros e
Arquitetos, o movimento continua ganhando fôrça,

SERVIÇO PÚBLICO

através de frequentes reuruoes, uma das quais se
realizou na própria sede do Departamento de São
Paulo do IAB, tendo a comissão chegado a elabo-
rar um salário base, para as carreiras, estabele-
cendo 2 tipos de promoções: uma horizontal, refe-
rente ao tempo de serviço e outra vertical, por fun-
ções de chefia, definidas em uma primeira reda-
ção de um projeto de lei.

Em princípios de junho p. p. realizou-se uma reu-
nido na Associação Paulista de Agrimensura, com
o objetivo de reunir tôdas as carreiras universitárias
em' um só movimento. Estiveram representadas nada
menos que 10 Associações de classe, entre as quais
o IAB, tendo a reunião contado também com a pre-
sença de 3 deputados estaduais. A reunião apro-
vou os estudos que vinham sendo feitos pela antiga
comissão decidindo-se que ficaria a mesma amplia-
da com a participação de representantes creden-
ciados das demais carreiras universitárias, e atual-
mente o movimento congrega 19 entidades que
participam da luta pela revalorização, esperando-se
a adesão de outras.

São as seguintes as entidades que integram o
movimento:

Instituto de Arquitetos do Brasil: Associação Paulista de
Medicina; Associação Médica Brasileira; Associação de Enge-
nheiros do Estado: Associação de Advogados do Estado: Ins-
tituto de Engenharia: Sindicato dos Médicos; Sociedade Paulis-
ta de Agronomia: Sociedade Paulista de Medicina Veteriná-
rio; União Farmacêutica; Sociedade de Farmácia e Química;
Associação de Técnicos em Administração: Associação de Con-
tadores do Estada: Assocação Paulista de Cirurgiães Dentistas:
Sindicato de Odontologistas; Associação Paulista de Odonto-
pediatria: Associação de Ex-Alunos de Química da FFUSP;
AssoçiasãQ dos Assistentes Sociais.
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Memorial e projeto de lei que dispõe a criação da
Tabela V na Parte permanente dos quadros das
Secretarias de Estado e das Autarquias Estaduais

Os representantes do IAB na referida comissão
trouxeram à classe o andamento dos trabalhos
desenvolvidos pela mesma. Em Assembléia reali-
zada em 20 de agôsto findo, o arquiteto Wilson
Rodrigues de Morais historiou o movimento e leu
o memorial a ser enviado ao sr. Governador do
Estado, onde estão contidas as razões que deter-
minaram a elaboração do projeto e onde se ressalta
o papel de importância e responsabilidade que as-
sumem na sociedade os profissionais de nível uni-
versitário no serviço público. Apresentando o pro-
jeto de lei, o arquiteto Ruy Gama, também repre-
sentante do IAB na Comissão elaboradora do pro-
jeto, mostrou que o mesmo, estabelecendo um ní-
vel mínimo para os padrões iniciais das carreiras
de nível universitário, não inferior a seis (6) vêzes
o valor do menor padrão em vigor da escala de
vencimentos do Estado, (ou em relação ao salário
mínimo estabelecido para a Capital, quando o me-
nor vencimento da escala do Estado lhe fôr infe-
rior), vem eliminar a tendência já observada de ni-
velamento entre os sclórios daquelas profissões com
os dos pequenos funcionários. Ao mesmo tempo
que estabelece um teto para os salários das carrei-
ras universitárias, cria condições mais justas no sis-
tema de promoções, mediante a consideração. de
novos critérios promocionais, em que se levam em
conta os cargos de chefia, tempo de serviço público,
tempo de cargo, idade, encargos de família e
mérito.

As reivindicações contidas no projeto de lei bene-
ficiarão inclusive os funcionários não efetivos, e no
caso dos arquitetos, aqueles da categoria de "pes-
soal de obra", sem dúvida uma medida de grande
importância para a classe de arquitetos no serviço
público estadual, por atingir uma grande parcela
dela.

Constituída nova comissão de representantes do
IAB de São Paulo para conduzir a campanha

Permanecendo dentro da orientação segundo a
qual o IAB vem atuando intensamente no sentido
de promover a valorização do arquiteto na socie-
dade brasileira, a Assembléia indicou dois arquite-

tos para representantes em todos os atos do Depar-
tamento de São Paulo na Comissão que conduzirá
a campanha pela revalorização dos padrões das
carreiras de nível universitário. Foram, assim,
credenciados por unânimidade para desempenhar
aquelas funções os arquitetos Ruy Gama, como ti-
tu lar e Antônio Melchor como suplente.

Designados dois representantes ao IAB para atuar
junto aos funcionários da Prefeitura de São Paulo

Segundo a mesma disposição e os mesmos princí-
pios que conduziram os trabalhos da comissão do
IAB que atuou junto aos profissionais servidores do
Estado, foi proposta a indicação de dois represen-
tantes para desenvolver idêntico trabalho junto aos
funcionários da Prefeitura. A comissão constituiu-se
dos arquitetos Mário Monteiro e Ary Albano, nomes
aceitos por unânimidade pela assembléia.

Moção de apôio ao Governador do Rio Grande do
Sul e ao Departamento do IAB do mesmo Estado,
pela criação do Cargo de Arquiteto nos quadros
da Administração Pública daquele Estado

O fato é da maior importância para a classe em
todo o Brasil, e é com grande entusiasmo que os
arquitetos de São Paulo recebem a notícia da vi-
tória conseguida pelos arquitetos sulriograndenses
na luta que em todos os sentidos estão desenvol-
vendo pela definição da profissão de arquiteto.

ASSEMBLÉIA GERAL DOS SERVIDORES DE NíVEL
UNIVERSITÁRIO

Grande assembléia geral à qual compareceram
mais de duzentos servidcres estaduais de nível uni-
versitório realizou-se no dia 1.° de setembro na
Associação Paulista de Medicina, onde se decidiu
que serão enviados ao governador do Estado o me-
morial e ante projeto de lei que contêm as reivin-
dicações da classe com a aprovação das 19 enti-
dades que congregam os servidores de carreira uni-
versitária no Estado. Na ocasião foi feita uma
exposição sôbre o memorial e projeto de lei que
serão entregues ao governador, em audiência à
comissão dos representantes dos servidores públicos.
À assembléia compareceram pelos arquitetos o pre-
sidente do IAB de São Paulo e os membros da co-
missão credenciados.

8Q Salão Paulista de Arte Moderna

O 8.° Salão Paulista de Arte Moderna, que esteve
aberto ao público até 30 de julho na Galeria Pres-
tes Maia, reuniu na sua seção de arquitetura cêrca
de vinte projetos. O arq. Victor Reif foi o laureado
no 8.° salão no setor de arquitetura com o Prêmio
Governador do Estado, com o seu projeto de resi-
dência no Jordim América. O 2.° prêmio Gover-
nador do Estado coube ao arq. José Maria Monfort,
com um projeto de edifício de apartamentos na
Água Branca; o arq. Jorge Wilheim foi distinguido
com a Pequena Medalha de Ouro pelo projeto de
Ginásio e Colégio Brasil-Europa; a Pequena Meda-
lha de Prata coube ao arq. Júlio J. Franco Neves

com o "Conjunto Manuel de Nóbrega" e a "Men-
ção Honrosa" coube aos arquitetos Maurício No-
gueira Lima, Arnold Grostein e Claus P. Bergner,
com o trabalho "Residência Jaime Vitule".

Iate Clube de Londrina

Os arqs. Abrão V. Sanovicz, Júlio R. Katinski e
João Valter Toscano, foram os vencedores do Con-
curso que sob os auspícios do IAB - Deptm. de São
Paulo, realizou-se para o projeto do late Clube de
Londrina. O 2.0 prêmio coube ao arq. Adolfo Rúbio
Morales e o 3.° prêmio ao arq. Jorge Wilheim.

O júri esteve composto por Eduardo Corona, Er-
nani Mendes de Vasconcelos e Rubens Meister.



Produtos da

LAGRART s. A.
Rua l.cvcpés, 444- Fone: 36-4528 - S. Paulo

L A G RA RT P I S O ladrilhos de granito artifi-
cial - 15 x 15 em,

S E P A RE X - peças divisionárias para sani-
tários.

MOS - T ERR em peças de diversos tcmonhos.
para pisos.

MOS A I C O RO M A N O pisos de cascalhos
de mármores.

G RA N I T O A RT I F I C I A L em lençol, diver-
sas côres e tipck

L A D R I L H O S d~ cimento de todos os tipos.

P I S O S E DE G RA U S com superfície anti-
derrapante.

E L EM E N TOS D EC O RA T I V O S para fa-
chadas.

T I RA S P LÁ S T I C A S D E C Ô R para pisos
e paredes.

PISOS CONDUTORES para salas de
operação.

S.A. DECORAÇOES EDIS
a firma paulista que é uma tradição em serviços de

GÊSSO
Produzimos e colocamos:

• SANCAS PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA

• MOLDURAS - LAREIRAS

• ARANDELAS - MOTIVOS DECORATIVOS etc.

o fôrro falso em placas de gêsso, tipo staff, de
nossa fabricação, não exige entarugamento de ma-
deira e permite ao projetista qualquer possibilidade
de adaptação deste material para efeito de deco-
ração e de iluminação, não sendo ligado a dimen-
sões fixas e a superfícies planas .

•

Visitem a nossa exposição permanente à Av. Brigadeiro Luiz

Antonio, 300 - Tel. 32-2326 - São Paulo

O mosaico vidroso

VIDROTIL

representa o que de melhor existe em matéria de

revestimento, pavimentação e decorações.

VIDROTlL INDo. E COM. DE VIDROS LTDAo

Àv. Brigadeiro Luiz Antonio, 306 - Tel. 35·5288 - São Paulo



LICEU DE ARTES E
OFICIOS DE SÃO PAULO

SECÇÕES INDUSTRIAIS

MARCENARIA: Móveis sob encomenda •
Decoração de ambientes residenciais e
comerciais • Portas e lambrís.

SERRALHARIA: Artística e Industrial •
Esquadrias de Ferro • Latão Alumínio
• Aço Inoxidável.

MECÂNICA: Hidrômeiros para todos os
fins • Dobradiças invisíveis "LAO" •
Ferragens sob encomenda.

FUNDIÇÂO: Artística e Industrial em bron-
ze, latão, alumínio, etc.

MODELAGEM: Painéis de azulejo decorado
sob encomenda, ele.

Rua João Teodoro, 535 - Fone: 36-9111
End. Telegr. "lICEARS" - São Paulo

ANEXO DO CONGRESSO

EM BRASTLlA

Serralheria a carga da

POllZOTTO S. A.
SERRALHERIA ARTíSTICA E INDUSTRIAL

Rua da Independência, 866
Fones: 63-1073 e 63-2591

São Paulo

IMPERMEABILIZAM
PARA SEMPRE!

Dos olicerces à cobertura, Pro-

dutos MEGSA protegem con-

tra chuvas, umidade, ácidos,

álcalis e gases. E são muita

mais econômicos!

Lembre-se de MEGSA em
seu próximo projeto.

Fa bricaçõo de

M. E. GUIMARÃES
IMPORTIICÃO • COMÉRCIO· INDÚSTRIA LTOI.
Fábrica e escritórios: R. Venâncio Ayres, 647
Tel.: 62-2102 e 62-4600 - V. Pompéia • S. Paulo

galpões de qualquer tipo e com estrutura
portante de concreto armado prefabricado
ferro ou madeira • concreto armado • edifí-
cios para indústria • prédios e residências
• consulência técnica, estudos.

edibras
construções gerais Itda.

São Paulo: R. Marques de Itú, 70, 14.0 - Fone: 32-0018

Filiais: Rio .de Janeiro - Belo Horizonte



dominici
I u m n a ç ã o moderna

a expressão mais
artística para a
iluminação de sua
resid ê ncia

sÃO PAULO - RUA 13 DE MAIO, 53

RIO - RUA FIG. MAGALHÃES, 285 - COPo

BELO HORIZONTE - AV. AUGUSTO DE LIMA, 335

Echostop
placas acústicas
e decorativas de gêsso

• ininflamáveis
• não envergam
• fácil aplicação
~ reaproveitáveis
• dispensam o

entarugamento

Marca Reg isI ra d a
l'atentes 100989

101925

J. BAPTISTA, C. REIXACH & FILH<? LTDA.
São Paulo

Av. Celso Gere.c, 81,2 - Fone: 9-2640 - End. Tel. "ECHOSTOP"

Rio de Janeiro: Praça Barão de Orumond, 10 - Fone: 38-3723



SILÊNCIO

SEGURANÇA

CONFÔRTO

O'U R A 8 I L I D A O E





Esta é a linha completa
dos produtos

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DISTRIBUIDORES EM TODAS

SÃO PAULO Av. Francisco Matarazzo, 530
Tel.: 51-9108

RIO DE JANEIRO Av. Presidente Vargas, 435 - 5/902
Tel.: 43-2754

BELO HORIZONTE R. Rio de Janeiro, :<82 - 10.05/1006
Tel.: 4-1636

PÔRTO ALEGRE Rua Santo Antônio, 120
Tel. : 5232

AS PRACAS

urnco fabricante na América Latina da linha
completa de chapas de fibra de madeira: chapas
isolantes, chapas acústicas e chapas duras,



CONSELHO DO IAB 1959-61

Presidente, ícaro de Castro Mello

Vice-Presldente. J. B. Vila nova Arligas

1.0 Secretário: Alfredo Paesani

2.0 Secretário: Joo qu'rn Guedes

1.0 Tesoureiro: Viclor Rei!

2.0 Tesoureiro: Fabio Penteado

Diretores, Carlos B. Milan

Eduardo Corona

l. R. Carvalho Franco

Oswaldo Corrêa Gonçalves

Pedro Paulo Saraiva

Rosa Kliass

Conselho Fiscal, Eduardo K. de Mello

Francisco Beck
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o IAB É O ÓRGÃO DE CLASSE

DOS ARQUITETOS BRASILEIROS

INSTITUTO DE AROUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE S. PAULO

Fundado em 6-11-1943 - Órgão de Utilidade Pública - Dec. Estadual n.o 1344, de 11-12-1951
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Diretor Responsável: Arq. Brenno Cyrino Nogueira

Congresso de Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
Resultados do Congresso

Elaboração de anteprojeto de regulamentação conjunto das profissões

Resoluções básicos

Resoluções das comissões aprovadas em plenário
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Atividades dos assinadores de plantas
Comentários de Isaac Jardanovski

Entrevista de J. Vilanova Artigos

6

Debates sôbre o plano de Ação 8

Assembléia de funcionários de nível universitário pela
revalorização dos padrões 9

Novos sócios do IAB - Departamento de São Paulo 10

Capa de Claus Peter Bergner.



CONGRESSO DE ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS,

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS

Reuniram-se em Congresso que durou de 28 de
setembro a 2 de outubro, no Rio de Janeiro, as
Associações e Entidades das Classes de Engenheiros,
Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, com o obje-
tivo de estudar uma nova regulamentação para o
exercicio dessas profissões.

Participaram dêsse importante conclave, o ex-
pressivo número de 232 delegados representantes
de cêrca de 62 entidades de classe, oriundos de
grande número de Estados do Brasil. O IAB parti-
cipou com representações do Conselho Superior, de
7 Departamentos, 5 Delegacias e 2 Núcleos, tota-
lizando um número de 60 representantes. Foram
os seguintes representantes titulares do IAB: Ary
Garcia Rosa, J. Vilanova Artigas, Jorge M. Moreira,
Paulo Antunes Ribeiro (Conselho Superior); J. Bina
Fonyat, Maurício Roberto, Fernando da Silva Oli-
veira (Rio de Janeiro), Eduardo Corona, ícaro de
Castro Mello, Flávio Marino, Luiz Saia (São Paulo);
Miguel Alves Pereira (Rio Grande do Sul); Mauro
Gomes Baptista (Minas Gerais); Antônio Carlos Gui-
marães (Bohlo), Antônio Pedro Pina Didier (Pernam-
buco), Valentim P. de o. Neto (Alagoasl; Wilson
Reis Netto (Brosíllc), Mário C. P. do Amorim (Cea-
rá); Flávio Léo A. da Silveira (Espírito Santo); Car-
los Frederico Ferreira (Pará). Pelo IAB de São
Paulo, além dos delegados acima nomeados, com-
pareceram também, na qualidade de delegados au-
xiliares os seguintes arquitetos: Eduardo Kneese de
MeJlo, Guiche Waissman, Heitor A. Dias Vignoli,
Maurício Schneider, Hélio Ribas Marinho, Marcos
Konder Netto, Aldary H. Toledo e Sérgio Augusto
Rocha.

RESULTADOS DO CONGRESSO

Elaboração conjunta de um anteprojeto de regula-
mentação das profissões de engenheiro, arquiteto
e agrônomos. - As comissões

Do Congresso surgiu a constituição de uma co-
missão especial de representantes das profissões par-
ticipantes no Congresso para redigir um antepro-
jeto de regulamentação profissional, baseado nas
resoluções aprovadas em plenário. Os representan-
tes do IAB nessa comissão são os arquitetos Ary
Garcia Rosa, presidente do Conselho Superior, J.
Vila nova Artigas, vice-presidente do Departamento
de São Paulo e Jorge Machado Moreira.

O anteprojeto conjunto de regulamentação já se
encontra elaborado, e deverá ser submetido à ro-
tificação das Associações das Classes de Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos, antes de ser levado
ao congresso convocado pelo CONFEA, e que c'e-
verá se realizar proximamente, com o objetivo
de estudar uma nova regulamentação profissional.
Dêsse próprio congresso promovido pelo CONFEA,
se acatadas as aspirações das três classes, poderá
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surgir uma regulamentação profissional atualizada.
Embora o CONFEA e os CREAs estejam ainda pre-
sos ao esquema de atribuições que Ihes concedeu o
decreto 23.569, os representantes dos arquitetos,
dos engenheiros e dos agrônomos procurarão fazer
valer as suas aspirações, através de um temário re-
presentativo de suas vontades, e também pelo gran-
de interêsse com que participarão do conclave.

Os resultados do Congresso das Associações de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, estão conti-
dos em um grupo de resoluções básicas aprovadas
na 1.0 sessão plenária e nas resoluções das comis-
sões que realizaram os trabalhos durante o con-
gresso. As comissões foram assim organizadas:

1.0 Comissão - Delimitação profissional. Presi-
dente: eng. Augusto Lindemberg; vices: eng. Felix
Von Ranke e arq. Vilanova Artigas, relator; eng.
Pedro S. Gus.

2.0 Comissão - Direitos e deveres profissionais.
Presidente: eng. Haroldo Graça Couro, vice: arq.
Flavio Marinho Rego; relator: arq. Salomão Tan-
deta.

3.0 Comissão - Responsabilidades e direitos de
outor io- Presidente: arq. Wladimir Alves de Souza;
vice: eng. Odair Grillo. relator: arq. Lygia Fer-
nandes.

4.0 Comissão - Contrôle e fiscalização das ati-
vidades profissionais. Presidente: arq. Eduardo Co-
rono. vice: eng. Otavio Catanhede; relcror . c·q.
Mario de Amorim.

5.0 - Comissão - Casos omissos. Não houve
pareceres apresentados em Plenário.

6.0 Comissão - Questões salariais. Presidente:
eng. Benedito Malta Marques; vice: arq. Paulo An-
tunes Ribeiro; relatores: eng. Ellida Francisca Engert
e arq. Maurício Roberto.

Como relatores gerais: enq Sydney Martins dos
Santos e arq. Luiz Saia.

Os resultados obtidos no congresso pelas três
classes, traduzem, inequivocamente, uma grande res-
ponsabilidade profissional por parte de seus parti-
cipantes, e a grande disposição de que se muniram,
orquitetos, engenheiros e agrônomos para defender
e por em prática um novo estatuto profissional mais
atualizado, mais coerente com o progresso nacio-
nal e capaz de representar realmente as necessida-
des de progresso do país. O unânime reconheci-
mento da superação do decreto 23.569, e das no-
vas necessidades do Brasil com relação às profissões
de engenheiro, arquiteto e agrônomo, demonstram
que as fôrças mais verdadeiras dentro da realidade
brasileira empreenderão a tcrefo de, regulamen-
tando a profissões indispensáveis ao progresso, con-
ceder ao Brasil condições necessárias ao seu desen-
volvimento. O maior contacto entre as classes par-
ticipantes do congresso, evidenciou a existência dos
problemas comuns das três profissôe i. eliminando



as incompreensôes e a confusão deliberadamente
estabelecidas em tôrno do problema da regulamen-
tação profissional. Ficou claramente demonstrada
a inexistência da pretendida luta enire engenheiros
e arquitetos, caracterizando-se uma disputa entre
profissionais conscientes e emprêsas de atividade
meramente comercial e financeira, sob o disfarce
de organizações de engenharia e arquitetura.

Resoluções básicas, aprovadas na primeira Sessão
Plenária

1) O atual Congresso votará recomendações e
princípios de ordem geral.

2) Será designada uma Comissão composta de
membros das entidades, a seguir mencionadas,
para redigir um Anteprojeto. Essa Comissão
norteará seus trabalhos considercndo a Legis-
lação existente e as recomendcções dêste Con-
gresso, devendo apresentar seu trabalho até
31 de outubro.

3) As entidades componentes da Comissão acima
referida serão:

três representantes do I.A.B.;
três representantes indicados pelas associa-
ções de engenheiros, representodcs no Con-
gresso (de Estados diferentes);
três representantes das associações de agrô-
nomos;
dois representantes de sindicatos profissio-
nais de engenheiros;
um representante de sindicatos das ativida-
des da indústria da construção civil, os quais
terão seus assessores.

4) O Anteprojeto organizado pela Comissão re-
ferida no ítem anterior será enviado às asso-
ciações de classe representadas no Congresso,
para ratificação, até 25 de novembro, enten-
dendo-se que a falta de resposta dentro do
prazo referido será considerada como ratifi-
cação.

5) No caso de ratificação pela maioria das as-
sociações, o Anteprojeto será levedo ao Con-
gresso convocado pelo CONFEA, como expres-
são do pensamento das classes, cabendo à
t-ederação defendê-Io de acôrdo com o Art.
20 do Regimento do presente Congresso.

Dois aspectos do Congresso

6) Fica assegurado às associações que não o ra-
tificaram, o direito de opresenror ao Congres-
so mencionado no ítem precedente suas re-
comendações.

7) Uma vez assim fixadas as aspirações das clas-
ses, a Federação Brasileira de Associações de
Engenheiros, como representante do atual Con-

o gresso, procurará entender-se com o CONFEA,
nosentido de que êste, ao organizar o Ternó-
rio e Regimento do Congresso que convocou,
inclua dispositivos que permitam a apreciação
das referidas aspirações, obrigando-se, por ou-
tro lado, as associações a participar do dito
certorne

8) As resoluções aprovadas no Congresso pro-
gramado pelo CONFEA de acôrdo com o ítem
anterior deverão constituir o Projeto de Lei.

9) No caso de impossibilidade do entendimento
previsto nos ítens 7 e 8 deverá a Federação
promover novo Congresso, que terá por fim a
elaboração do texto definitivo do Projeto de
Lei, sendo para o mesmo convidado o CONFEA
na forma do convite anterior.

10) O Projeto de Lei mencionado no ítem 9 deve-
rá ser encaminhado às autoridades competen-
tes e defendido nos têrmos do Art. 20 do Re-
gimento do atual Congresso.

11) As entidades presentes a êste Congresso com-
prometem-se a não apresentar às autoridades
públicas qua Iquer Projeto de lei antes de con-
cluídos um ou outro dos novos Congressos pre-
vistos nos ítens 7 e 9.

RESOlUÇÕES DAS COMISSÕES APROVADAS EM
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 2 DE OUTUBRO

Resoluções da l.a Comissão. - Delimitação
profissional

1.° - As atribuições profissionais deverão ser de-
finidas em função dos títulos apreciados
através da formação profissiona I.

2.° - Deverá ser feita uma perfeita caracteriza-
ção das parofissões de engenheiro, do ar-
quiteto e do engenheiro agrônomo.

3.° - Deverá ser definida uma perfeita separação
do trabalho profissional de projeto do de
execução .•
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4.° - As firmas executoras e de caráter industrial
e as organizações estatais e paraestatais
correspondentes, só poderão funcionar com
a participação efetiva do trabalho profissio-
nal de técnicos legalmente habilitados; no
caso de estas entidades apresentarem pro-
jetos, êstes deverão ser de autoria de pro-
fissionais legalmente habilitados e deverão
ter autoria declarada.

5.° - Deverão ser caracterizadas, entre as dife-
rentes profissões do engenheiro, do arquite-
to e engenheiro agrônomo, as atribuições
específicas, comum e correlatas quando hou-
ver, bem como outras que devam ter vigên-
cia temporária.

6.° - A revisão de que preceitua o ítem 5 deverá
ser feita periodicamente, por congressos das
associações e demais entidades representa-
tivas da classe.

7.° - A lei deve ter medidas de proteção e desen-
volvimento para o profissional brasileiro (en-
genheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo)
visando o aparelhamento técnico e cultural
do País.

Resoluções da 2.° Comissão - Direitos e deveres
profissionais

1.° - O engenheiro, arquiteto e o agrônomo de-
verão usufruir justas prerrogativas legais
que tornem o exercício pleno de sua pro-
fissão possível. A título de exemplo cite-
mos: a possibilidade de acesso às fontes de
informação; a defesa de originalidade de
suas idéias, trabalhos e concepção; a fiel
observância à ética profissional e uma inte-
gral dedicação ao exercício da tarefa que
escolheram.

2.° - Terão faculdade e exclusividade de 'ocupar
os cargos, posições, comissões e atribuições
que lhe sejam cominadas em lei, sem risco
de concorrência de leigos ou de outros pro-
fissionais, ressalvadas as tolerâncias plausí-
veis, por inexistência em partes do território
nacional, de profissionais em condições e
quantidade suficientes.

3.° - Haverá em qualquer caso um perfeito exa-
me das condições de habilitação profissio-
nal, em todos os graus.

4.° - Nenhuma sociedade comercial, individual,
limitada ou anônima, poderá ter em sua
denominação as palavras engenharia, ar-
quetetura ou agronomia, se a maioria de
seus diretores não fôr de profissionais re-
gistrados nos Conselhos.

Resoluções da 3.° Comissão. - Responsalidades
e direitos de autoria

1.° - Quando a concepção geral que caracteriza
um plano ou projeto Iôr elaborado em con-
junto por profissionais legalmente habilita-
dos, todos serão considerados co-autores do
projeto com direitos e deveres correspon-
dentes.
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2.° - Os profissionais e organizações de técnicos
especializados que colaborarem em uma
parte do projeto deverão ser mencionados
expllcitamente, como autores da parte do
projeto que Ihes tiver sido confiada, deven-
do ser para tal fim, todos os documentos
(plantas, desenhos, cálcu los. pareceres, re-
latórios, análises, normas, especificações,
etc.) assinados pelos respectivos autores.

3.° - Sempre que o autor do projeto convocar
para o desempenho do seu mister o concur-
so de profissionais, ou organização de pro-
fissionais especializados e legalmente habi-
Iitados, êstes serão havidos com co-respon-
sáveis, na parte que diga respeito à sua
especia Iização.

4.° - Ao autor do projeto, ou seus propostos. se-
rá assegurado direito de acompanhar a
execução da obra de modo a garantir que
os executantes a realizem de acôrdo com
as condições, especificações e demais por-
menores técnicos nêle estabelecidos.
Aos profissionais especializados que tiverem
participado da elaboração do projeto como
co-responsáveis será segurado o mesmo di-
reito acima estatuído para os autores no
que se refere à execução das partes do
projeto que Ihes forem confiadas.

Resoluções da 4.° Comissão. - Contrôle e
fiscalização das atividades profissionais

Dos órgãos fiscois

1.° - Um Órgão de Cúpula regerá as atividades
fiscalizadoras do exercício profissional do
engenheiro, arquiteto e do agrônomo.

2.° - O Órgão de Cúpula será formado por três
engenheiros, três arquitetos e três agrôno-
mos, que serão eleitos pelas respectivas en-
tidades de classe, e, um professor, indicado
por cada grupo de Escolas de Engenharia,
de Arquitetura e de Agronomia existentes
no País.

3.° - Os representantes e os correspondentes su-
plentes de cada categoria profissional, que
formarão no Órgão de Cúpula, serão eleitos
pelas entidades de classe correspondentes
de cada Região, seguindo-se o critério de
rodízio, com mandato de três anos, renová-
veis anualmente pelo têrço. (Como Região
entenda-se as atuais jurisdições dos Conse-
lhos Regionais).

4.° - A eleição do presidente do Órgão de Cúpu-
la será feita diretamente, pelos membros
componentes dêsse Órgão, sendo de três
anos o mandato respectivo.

5.° - O Órgão de Cúpula é a instância superior
da fiscalização do exercício profissional do
engenheiro, do arquiteto e do agrônomo, e,
nessa qualidade, deliberará sôbre recursos
das decisões dos Órgãos Regionais, sôbre



casos omissos na lei regulamentadora do
exercício profissional e sôbre dúvidas e di-
vergências que surgirem na interpretação
dos dispositivos legais.

6.0 - Os Órgãos Regionais terão cada um uma
unidade jurídica e administrativa próprias e
serão constituídos de Câmaras ou Departa-
mentos Técnicos especializados, correspon-
dentes às profissões: Engenharia Civil, En-
genharia de Indústria, Engenharia de Co-
municações e Eletricidade, Arquitetura e
Agronomia.

7.0 - O número e a jurisdição dos Órgãos Regio-
nais serão os dos atuais Conselhos Regionais
de Engenharia e Arquitetura, cabendo ao
Órgão de Cúpula resolver sôbre a criação
de novos Órqôos Regionais, com fraciona-
mento das jurisdições, sempre que fôr com-
provada a necessidade dessa medida.

8.0 - Nos Órgãos Regionais o número das Câma-
ras ou Departamentos Técnicos especializa.
dos será fixado, conforme as necessidades
das atividades das diversas categorias pro-
fissionais na Região, por indicação do Ór-
gão Regional ao Órgãc. de Cúpula, que de-
cidirá sôbre o assunto.

9.0 - Os Órgãos Regionais serão formados por re-
representantes diretos das entidades de clas-
se e por um representante de cada Escola
de Engenharia, de Arquitetura e de Agro-
nomia sediadas na Região.

10.0 - A proporcional idade dos representantes de
cada categoria profissional será estabeleci-
da em face dos números totais de registros
na Região de Engenheiros Civís, Engenhei-
ros modalidade Indústria, Engenheiros mo-
dalidade Comunicações, Arquitetos e Agrô-
nomos, cabendo a cada entidade de classe
registrada no Órgão Regional a indicação
de um número de representantes proporcio-
nal à quantidade de seus associados, asse-
gurado o mínimo de um representante por
entidade e a proporcional idade na repre-
sentação de cada categoria profissional na
base inicialmente estabelecida.

11.0 - A composição das Câmaras ou Departamen-
tos Técnicos se baseará no princípio de
maioria de profissionais de categoria cor-
respondente a denorninoçóo da Câmara ou
Departamento Técnico.

12.0 - O mandato dos representantes nos Órgãos
Regionais será de três anos, renováveis
anualmente pelo têrço.

13.0 O Órgão Regional elegerá o seu presidente
com mandato de três anos.

14.0 O Órgão Regional reunido em Conselho de-
liberará sôbre todos os assuntos de interês-
se geral e administrativo, sôbre os casos co-
muns a duas ou mais especializações pro-
fissionais e sôbre os Iecursos das decisões
das Câmaras ou Departamentos Técnicos.

15.0 - As Câmaras ou Departamentos Técnicos es-
pecializados decidirão sôbre todos os as-
suntos pertinentes às especializações profis-
sionais especificadas.

16.0 - Cada Órgão Regional terá Inspetorias, para
fins fiscais, nas cidades ou zonas onde se
fizerem necessárias, as quais serão consti-
tuídas por três membros, indicados de pre-
ferência pelas entidades de classe, sendo
um de cada categoria profissional.

Resoluções da 5.0 Comissão. - Questões salariais

1.0 - Os futuros Órgãos Regionais fiscalizadores
das profissões do Arquiteto e Engenheiro
deverão homologar as tabelas básicas de
honorários confeccionadas pelos órgãos de
classe.
Essa atribuição dos órgãos de classe deverá
fazer parte da futura lei.

2.0 - As tabelas básicas, como a dos arquitetos,
por exemplo, que envolvam honorários de
outras profissões, deverão ser elaboradas
utilizando as tabelas dessas profissões, me-
diante acôrdos e convênios entre as respec-
tivas associações de classe.

3.0 - A comissão recomenda que seja incluída na
Regulamentação Profissional, ou em lei es-
pecial, o seguinte dispositivo:
O salário inicial do engenheiro, do arquiteto
e do engenheiro agrônomo será seis (6) vê-
zes o salário mínimo em vigor na região.
Êste dispositivo aplica-se também às repar-
tições públicas e autárquicas, federais, es-
taduais e municipais.

4.0 - Os trabalhos profissionais relativos a pro-
jetos não poderão ser sujeitos a concorrên-
cia de preço, e sim, quando fôr o caso, a
concursos.

REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR EM
SÃO PAULO

A reunião realizou-se, sob um clima de grande
interêsse, na sede do IAB de São Paulo, no dia 22
de setembro, sob a presidência do arq. Ari Garcia

Rosa, e com a presença de arquitetos das Secções
estaduais do IAB. Foram indicados os delegados
do IAB à reunião conjunta de Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrimensores e Urbanistas realizada no Rio

de 28 de setembro a 2 de outubro, com o objetivo
de tratar do problema da regulamentação daque-
las profissões.

Foram credenciados para representar o Departa-
mento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do
Brasil junto à Reunião de Associações e Entidades
de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Urbanis-
tas o arquiteto Icaro de Castro Mello como Dele-
gado Representante e os arquitetos Eduardo Coro-
na e Eduardo Kneese de Mello como Delegados
Auxiliares.
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Os clichês acima, muito comuns nos jornais, demonstram o

quanto está deformada e mal compreendida a profissão de

arquiteto no Brasil.

ARTIGO 8.0

DA ULTRAPASSADA LEI 23.569, DE 1933

QUE REGULA O EXERCICIO DAS PROFISSÕES DE

ENGENHEIRO, ARQUITETO E AGRIMENSOR

At. 8.0 - Os indivíduos, firmas, sociedades, asso-

ciações, companhias e emprêsas, em geral, e suas

filiais, que exerçam ou exploram sob qualquer for-

ma, algum dos ramos de engenharia, arquitetura

ou agrimensura, ou a seu cargo tiverem alguma

secção dessas profissões, só poderão executar os

respectivos serviços, depois de provarem, perante

os Conselhos de Engenharia e Arquitetura, que os

encarregados da parte técnica são, exclusivamente,

profissionais habilitados e registrados de acôrdo

com êste decreto.
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ATIVIDADE DOS ASSINADORES PLANTADE

Reproduzimos aqui um trabalho do arq. Isaac Jardanovski, publicado no dia 28 de agôsto dêste, na Fôlha da

Manhã, focalizando o velho problema dos "assinadores de planta".

Reina viva indignação nos circulos ligados aos

engenheiros e arquitetos de São Paulo em face da

repetição escandalosa de anúncios, publicados na

imprenso desta capital, oferecendo emprêgos para

"assinadores de plantas". O problema, evidente-

mente, não é novo, mas, de tempos em tempos, êle

se apresenta sem características de sintomático re-

crudescimento, a exigir a adoção de medidas acau-

teladores dos interêsses profissionais da classe. A

proliferação dos escritórios-fantasmas pode até mes-

mo ser avaliada pela sucessão de anúncios em que

se pedem "engenheiros ou arquitetos que dispo-

nham de uma hora vaga por dia, devidamente le-

galizados perante o C.R.E.A. e a Prefeitura". Um

dêsses anúncios, publicados recentemente e que deu

margem à entrevista que segue abaixo, chega a

pedir "4 profissionais legalmente habil itodos", evi-

dentemente no intuito de promover o rodízio de
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despitamento. O depoimento que hoje trazemos sô-
bre o problema é do arquiteto Vila nova Artigos,

vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,

Departamento de São Paulo, entidcde notoriamente

empenhada em dar novas bases ao exercício da

atividade proíissional dos arquitetos.

Êste é um dos anúncios que tem aparecido na imprensa paulista,

pedindo "o ssinodores de plantas".
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DECLARAÇÕES DO ARQUITETO J. B. VILANOVA

ARTIGAS, VICE-PRESIDENTE DO IAB

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Cabe a culpa ao Decreto que Regulamenta a Profissão

A REFORMA DO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO

"Este não é o primeiro anúncio dessa natureza -
disse o arq. Artigas - e nem creio que seja o úl-
timo, enquanto prevalecerem as condições criadas
pelo decreto que regulamenta a profissão do enge-
nheiro e do arquiteto. Os arquitetos reunidos em
tôrno do IAB têm procurado chamar a atenção das
autoridades para a necessidade urgente de mudar
a legislação em vigor. O que se passa é simples
de explicar. A ganância imobiliária, aliada a fir-
mas estrangeiras e organizações que comerciam na
construção, serve-se de curiosos, desenhistas, prá-
ticos de tôda a ordem para não pagarem um pro-
fissional de nível mais elevado. E para cobrirem-se
legalmente da irresponsabilidade que demonstram
frente ao desenvolvimento técnico e cultural, satis-
fazem a lei comprando assinaturas de engenheiros
e arquitetos. Há colegas nossos que, sem dúvida,
se prestam a essa triste missão. Alguns de maneira
ostensiva, outros acobertados por placas maravilho-
sas de firmas imobiliárias abastadas. Mas não creio
que neles esteja a maior culpa; ela cabe ao decre-
to 23.569, que só reconhece o construtor, o execu-
tor, as firmas como entidades responsáveis tecnica-
mente, enquanto dá ao engenheiro e ao arquiteto
um papel decorativo, de conselheiro e de acoberta-
dor do exercício profissional das firmas, pelo iníquo
processo de transformá-Ios em "técnicos responsá-
veis", isto é, engenheiros-carimbo".

A Fórmula do Progresso Técnico

"Aos poucos a técnica sai das mãos dos enge-
r.heiros e arquitetos brasileiros para ser exercida
por profissionais de grau médio, ou estrangeiros,
empregados de firmas, reservando-se àqueles so-
mente a capacidade de abonar a atividade de ter-
ceiros. Tudo isso é consequência do famoso artigo
8.0 do atual decreto que regulamenta a profissõo
do engenheiro e do arquiteto. Quando os arquite-
tos brasileiros propõem um novo decreto regulamen-
tador da profissão dêles, não visam tão somente à
melhoria das suas condições de trabalho, mas tam-
bém às dos engenheiros e às da maioria das boas
firmas brasileiras de construção que, dentro da hi-

pótese que formulamos, não precisarão ter escritó-
rio técnico, mas comprarão projetos de escritórios
de arquitetura e de engenharia. Essa proposta não
tem nada de novo no mundo atual. Assim fazem
todos os países a fim de aproveitar em profundida-
de o trabalho de seus técnicos e artistas ao mesmo
tempo que os levam, à fôrça de resolverem proble-
mas técnicos (e não a "assinarem plantas") a pro-
gredir tecnicamente e aumentar a capacidade pro-
dutiva da nação.

"O Brasil, que dispõe de número tão reduzido
de engenheiros e arquitetos (leiam o prof. Paulo
Sá, por exemplo, em trabalho especialmente feito
para êsse fim) tem dois caminhos a seguir urgente-
mente: 1) aproveitar ao máximo o r.úmero de pro-
fissionais de que dispõe; e 2) aparelhar, ampliar
etc. as escolas superiores existentes para formar
uma equipe de profissionais indispensável ao aten-
dimento do gigantesco desenvolvimento que o país
está a exigir".

Incúria no Tratamento dos Técnicos

"Atualmente os governos do Estado e do Muni-
cípio contratam técnicos de grau universitário ofe-
recendo salários que variam de 14 a 18 mil cru-
zeiros, o que nos faz ver e fàcilmente provar que
dentro de 10 anos, a continuar a atual ordem de
coisas, um engenheiro ou arquiteto ganhará em nú-
meros absolutos o salário mínimo do operário.

"O decreto 23.569 é hoje um espêlho dessas
condições e vibra no mesmo diapasão da incúria
no tratamento dos técnicos, tendo em vista o desen-
volvimento nacional. Nós, os arquitetos, queremos
considerações especiais em vista do ardor com que,
em conjunto, enfrentamos os problemas da arquite-
tura como manifestação cultural. Mas, diga-se tam-
bém, não nos julgamos com o monopólio das boas
soluções. Se protestamos, como agora o faço, fren-
te a um anúncio dêsse tipo, é porque êle revela
um aspecto de atraso nas considerações paralelas
ao desenvolvimento geral da nacionalidade. Para
o desenvolvimento da técnica é preciso criar técni-
cos e pagá-Ios bem, valorizá-Ios condignamente.
Será difícil progredir fora dessas condições".
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OS ARQUITETOS PAULISTA E O PLANO DE ACÃO
DO GOVÊRNO ~

Uma das reuniões de estudo que os arquitetos
realizam em cada quinta-feira, a do dia 31/8/59,
se ampliou para receber os responsáveis pela ela-
boração do Plano de Ação do Govêrno para o
presente quatriênio. Ao coordenador da equipe,
advogado dr. Plinio de Arruda Sampaio, foram co-
municadas, com antecendência, algumas proposi-
ções que o estudo do referido trabalho sugeriu aos
arquitetos. Tais proposições constituíram uma espé-
cie de roteiro que conseguiu situar um amplo con-
tato coletivo exclusivamente naquele âmbito dos pro-
blemas do Plano que mais de perto interessam aos
arquitetos. Na realidade, fora de uma sumária in-
trodução feita pelo coordenador da equipe, foram
abordadas por êste e por seus auxiliares a quase
totalidade das questões propostas. Os debates que
envolveram as exposições foram contidos num nível
de esclarecimento, já que a iniciativa não visava
propriamente discutir nem a iniciativa do Govêrno
paulista nos seus têrmos gerais, nem estabelecer
controvérsia sôbre esta ou aquela solução particular,
mas simplesmente tornar claro o pensamento da
equipe a respeito daqueles problemas do planeja-
mento paulista na forma que os arquitetos reinvin-
dicam para a sua área profissional. De um modo
geral a simpática reunião deixou claro que:

a) não houve propriamente a elaboração de um
plano e sim um esquema geral de investimentos. A
culpa da improvisação foi atirada implicitamente à
responsabilidade do govêrno anterior, o qual, ape-
sar de ter criado por decreto lei um Serviço de Pla-
nejamento do Estado, que visava inicialmente or-
ganizar as informações disponíveis no prazo de seis
meses, deixou de por em prática tal disposição du-
rante todo o período do quadriênio anterior. A
escassa fundamentação do proporcionamento que
receberam as diferentes parcelas do investimento
em pauta, embora não exclúa o compromisso im-
plícito com certas posições, reteve o tratamento do
esquema num plano de sentimento utópico dos pro-
blemas paulistas, relegando a inteligência desses
problemas para uma segunda etapa de trabalho -
esta mais propriamente de planejamento completo.
As proposições dos arquitetos atacavam exatamen-
te uma problemática de planejamento. Daí talvez

OS ARQUITETOS PAULISTAS E O PLANO DE AÇÃO DO
GOVÊRNO

Na mesa que orientou os debates estavam o dr. Plínio Soares de Arruda
Sampaio, coordenador do Plano de Ação, o economista Sebastião S. da
Cunha, o enq. Mário larangeira de Mendonça, os arquitetos Francisco
Witaker Ferreiro, Celso M. lamparelli e Domingos T. de Azevedo Nello,
todos elementos do Grupo de Planejamento, e os arquitetos J. B. Vila nova
Artigos, vice-presidente do IAB de São Paulo e Luís Saia, representando
o IAB.

Grande número de arquitetos, estudantes de arquitetura, e outras pessoos
interessadas no assunto, compareceram aos debates sôbre o Plano de
Ação do Govêrno Estadual, na ocasião em que membros do Grupo de
Planejamento estiveram no IAB, debatendo com os arquitetos problemas
referentes ao Plano, bem como as suas relações com a profissão de ar-
quiteto.

a poslçao incômoda, e de certo modo insatisfatória,
dos componentes da equipe, ao esclarecer a posição
da mesma em face dos problemas expostos.

b) a tangente de uma segunda etapa, na qual
seria realmente elaborado um Plano, e que foi lar-
gamente aproveitada pela equipe, não evitou que
algumas posições fôssem tomadas, quer em conjunto
pela equipe quer individualmente pelos seus compo-
nentes. Neste caso, em que pese o brilho pessoal de
alguns componentes da equipe, ficou bem claro que
uma compreensão justa dos vastos problemas con-
tidos na atual fase do nosso desenvolvimento cole-
tivo não dispensa um tratamento profissional. De
outra forma, os problemas receberão um tratamen-
to ineveitàvelmente utópico. Por mais boa vontade
e pureza de intenções que possam justificar a ação
do govêrno, a desprofissionalização que enfraque-
ce os tr cbclhos de planejamento elaborados por lei-
gos e diletantes não consegue superar os perigos
de injunções-políticas, econômicas e de grupos -
que perseguem tais iniciativas, na maior parte das
vêzes inutilizando-as e deformando-as desde o nas-
cedouro.

c) o reconhecimento, por parte do govêrno, da
existência de problemas que não encontram solu-
ção correta através do tratamento que Ihes dispensa
o máquina administrativa existente, equivale a duas
afirmações fundamenta is . 1) o estado deficitário
dessa máquina; 2) o volume e a importância do
numerário disponível e das obras do govêrno obri-
ga-o à pesquisa de novas formas de atuação. Quan-
do essas novas formas de atuação comparecem car-
regadas dos mesmos senões profissionais - despres-
tígio do técnico e da pesquisa, tanto no plano ope-
rativo como no problema da sua formação - as
perspectivas não são de maneira alguma, anima-
doras.

d) o problema do desenvolveimento paulista,
pôsto no terreno em que foi pelo esquema de in-
vestimento do PAG, implicitamente confirmado e pro-
porcionando novo alento aos têrmos de economia
e técnica tradicionais, reduzirá todo o esfôrço - ao
govêrno, da assembléia que aprovou a iniciativa,
e da coletividade - a uma tácita confissão de es-
banjamento de govêrno rico e de impotência em
face daqueles problemas fundamentais apontados
pelos arquitetos e insuficientemente aquilatados pe-



Ia sensibilidade desmuniciada de substância profis-
sional.

A reunião em pauta naturalmente .não esgotou
o interêsse dos arquitetos paulistas em tôrno daque-
las atividades do govêrno que dizem respeito, dire-

ASSEMBLÉIA DE FUNCIONÁRIOS DE

NíVEL UNIVERSITÁRIO

Na mesma ocaSIQO em que se realizavam
os debates em tôrno do Plano de Ação, on-
de foram Focc lizcrdos questões diretamente
afetas à classe de arquitetos, realizava-se
também a grande assembléia de represen-
tantes das entidades que lutam pela valo-
rização dos po drôes das carreiras université-
rias no serviço público estadual, onde os
arquitetos se fizeram representar pelo pre-
sidente do IAS e pelos seus representantes
na referida comissão.

Chamamos atenção para êste fato, lem-
brando o papel desempenhado e o interês-
se com que o IAB tem participado nas rei-
vindicaçõ'es das carreiras de nível universitá-
rio. Os clichês ao lo do ilustram a assembléia
rcclizcdo no dia 31 de agôsto dêste na
Associação Paulista de Medicina, conclave
que reuniu representantes de nada menos
que 19 entidades de classe, tendo sido subme-
tido à sua aprovação o ante projeto de lei
e o memorio I que contém as razões dos
liberais profissionais do Serviço Público Es-
tadual. O memorial foi entregue ao sr.
Governador do Estado, em audiência, no dia
19 de setembro dêste.

tamente, à sua atividade profissional. Tanto o es-
tudo das téses do PAG, como das que são coloca-
das por uma visão profissionalizada do problema,
prossegue normalmente em cada quinta-feira.

L. S.

ARQUITETO BRASILEIRO NA VENEZUELA

O arquiteto paulista Rino Levi está ministrando
um curso aos estudantes venezuelanos da Faculdade
Nacional de Arquitetura de Caracas, ao mesmo
tempo que prossegue trabalhos que lhe foram con-
fiados naquela Nação.

Trata-se de um valioso contacto cultural, pró-
prio da solidariedade latino americana, levando,
dêsse modo, o arquiteto Rino Levi, a experiência
brasileira àquela nação, cu]c cultura reflete como
a nossa, o desejo de progresso e de aparecimento
no cenário mundial. A importância das contribui-
ções dos arquitetos venezuelanos tem sido muito
grande, e estamos certos do benefício mútuo que
resu Ita dêsses contactos.

CARTAZ DA V BIENAL DE SÃO PAULO

Arnold Grostein, jóvem arquiteto, venceu o con-
curso de cartazes para a V Bienal de São Paulo.
O cartaz premiado foi escolhido dentre, aproxima-
damente, duzentos trabalhos, e será, também a
capa do catálogo que se fará publicar sôbre a
Bienal de São Paulo. O júri do concurso esteve
constituído por Una Bo Bardi, Aldemir Martins e
Francisco Beck. O cartaz vencedor, tem 1 m por
0,70 m.

RIO GRANDE DO SUL - PALESTRAS DE
ESCLARECIMENTO AOS ESTUDANTES
SECUNDÁRIOS

O Centro Acodêrnico da Faculdade de Arquite-
tura da Universidade do Rio Grande do Sul orga-
nizou um plano de atividades que teve por finali-
dade enfrentar um velho problema do ensino de
Arquitetura: a falta de esclarecimento do estudan-
te secundário quanto ao curso de arquitetura e à
própria carreira de arquiteto. Por meio de um ciclo
de palestras nos colégios da Capital sul-riogran-
dense, que foram desenvolvidas entre turmas de
3.0 e 2.0 anos do curso científico com pleno
êxito, foi possível esclarecer os futuros candi-
datos quanto à profissão de arquitetura. A ver-
dade é que o desconhecimento da profissão de ar-
quiteto, e a própria semelhança entre as maté-
rias exigidas nos concursos de habilitação de en-
genharia e arquitetura, criam o problema de mui-
tos estudantes secundários se dirigirem às Escola~
de Arquitetura desconhecendo a razão pela qual
para elas se encaminham.

As palestras foram realizadas pelos arquitetos
e professôres da Faculdade: Demétrio Ribeiro,
Edgar Graeff e Roberto Veronese, e também pelos
profissionais de arquitetura: Luiz Carlos da Cunha
e Migual Pereira, e outros elementos. Realizaram-se
nos seguintes colégios de Pôrto Alegre:



Colégio Rosário (2 palestras), Coléqio Rui Barbosa
(2 palestras), Instituto Pôrto Alegre (1 palestra e
Colégio Farroupilha (2 pclesrros). As atividades
desenvolveram pelo mês de maio e o encerramento
do ciclo de palestras deu-se no mês de agôsto, no
Colégio Estadual Júlio de Castilho.

Pretendendo-se dar a estas atividades o moior
ômbíro possível, e não se podendo ainda extendê-
Ias ao interior do Estado, o Centro Acadêmico pro-
gramou uma publicação referente ao assunto, de
cuja organização e redação encarregou-se o ar-
quiteto Miguel Pereira, o que permitirá que os es-
clarecimentos sôbre a profissão de arquiteto sejam
também levados aos estudantes do interior.

Trata-se, pois, de uma valiosa contribuição ao
progresso da Arquitetura nacional.

Programa das palestras

I - O sentido da campanha de orientação: esclarecimento
sôbre arquitetura e não o simples recrutamento propagandís-
tico.

2 - Diferença entre arquitetura e engenharia: conceituação,
dados históricos, trabalho de equipe.

3 - O ensino de arquitetura no Brasil - Engenheiros mili-
tares; a Missão francesa; os cursos de orqulteturc nas Escolas
de Eng'enharia e de Belas Artes; o ensino de arquitetura em
Porto Alegre.

4 - Atribuições profissionais - A arquitetura e a Engenha-
ria Civil; cadeira de arquitetura no curso de Engenharia Civil;
otuo Iizaçõo da leg islaçõo profissiona I.

5 - O campo e a natureza da atividade profissional da
orquiteto - Funcionalisbo público; concursos públicos; firmas
construtoras; atividade normal (liberal); problemcs artísticos,
sociais e técnicos.

6 - A estrutura do ensino na Faculdade - Cadeiras artís-
ticas, culturais e técnicas; objetivos.

7 - O vestibular - Significado do atual vestibular na Fa-
culdade de Arquitetura.

8 - Aptidões necessárias ao arquiteto.

Criação de Escola de Arquitetura na Universidade
do Ceará

Prossegue no País a formação de uma conscren-
cio de necessidade do profissional de arquitetura.
A idéia de uma Escola de Arquitetura em Forta-
leza vem sendo promovida com grande interêsse,
tendo sido o problema debatido n aimprensa da-
quele Estado e contando a idéia com o apôio dos
estudantes que lhe prestam o sentido de um mo-
vimento.

A novo Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Recife

Já independente da Escola de Belas Artes, a
nova Faculdade se instalou no velho edifício do
antigo Seminário de Olinda, onde se reunem as
velhas tradições da arquitetura brasileira com as
aspirações dos jóvens estudantes e futuros arquitetos.
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NOVOS SÓCIOS DO IAB - DEPARTAMENTO DE
SÃO PAULO

Propostas aceitas de janeiro a julho de 1959

lu iz Alvaro Augusto Pinto

Antonio Ciampolini
Nelson Dor u]
Janusz Wlodzimierz Wojdyslawsky
Antonio Claudio Moreira Lima e Moreira

José Celso Stinchi
João Batista Alves Xavier

Hiroko Kaumachi
Helio Penteado
Oditeo Helena Selti Toscano
José Caetano de Mello Filho
Silvio Breno de Souza Santos
José Maria Monfort Guix
Maria Gizelda Cardoso Visconti
Maria Antonio Bicudo larrabure

Paulo Eduardo Martins de Oliveira
Tolhia Boscov
Sidney Antonio do Amaral
Melanias M. Magamine
Oaniel lafer
Antonio Carlos lima Pedreira de Freitas
Igar Fehr
Fabrizio Fabbriziani
Maria lucia Navais Britto Possos
José Gugliotta
Paulo Ce!so Duarte
Nilton Martorelli
Oanillo Guido Bassani
José Alfredo Cardia Galrõo
José Maria Gandolfi
Ricardo Rodrigues de Morais
luiz Forte Nelto
Sergio Julien
Brenno Cyrino Nogueira

Heberto lira Ferreira da Silva
Dora Aksenfeld
luiz Shetman
Fernando de Andrade Veiga
Jun Okamoto
Jamil Jonas
Irineu Anselmo lüders
A:do Rui Zappellini
Antonio Carlos de Arruda Novita
Sérgio Augusto Monteiro D' Avila
José Auquato de Barros Arruda
Paulo Leme Ferreiro

Oscar Panzoldo
Abrahõo Velvu Sanovicz
Mario Viotti Guarnieri
Ariaki Kato
Hideo Hashimoto
Richard Kohn
Fábio Aran!es Aquino leme
Gilbert Othoniel Toni
Helio do Monte lima
Hideo Moeda
feio Perin
Nestor Goulart Reis Filho
Antonio Melchor
Gabriel Mário Rodrigues
Estevam Ribeiro de Rezende Netto
Bellarmino De Nero Jr.
Júl1io Ribeiro Bandeira Villela
Ruth do Valle Kok de Sá Moreira
Fábio Eduardo Kok de Sá Moreira
luiz Carlos Costa
Celso Monteiro Lcmpcj-alli



Produtos da

LAGRART s. A.
Rua Lavapés, 444 - Fone: 36-4528 - S. Paulo

L A G RA RT P I S O ladrilhos de granito artifi-
cial - 15x15 cm.

5 E PA RE X - peças divisionárias para sani-
tários.

MOS - T ERR em peças de diversos tamanhos,
para pisos.

MOS A I C O RO M A N O pisos de cascalhos
de mármores.

G RA N I T O A RT I F I C I A L em lençol, diver-
sas côres e tipos.

L A D R I L H O S de cimento de todos os tipos.

P I S O S E DE G RA U S com superfície anti-
derrapante.

E L EM E N TOS D EC O RA T I V O 5 para fa-
chadas.

T I RA S P L Á 5 T I C A S D E C Ô R para pisos
e paredes.

PISOS CONDUTORES para salas de
operação.

-S.A. DECORAÇOES EDIS
a firma paulista que é uma tradição em serviços de

GÊSSO
Produzimos e colocamos:

• SANCAS PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA

• MOLDURAS - LAREIRAS

• ARANDELAS - MOTIVOS DECORATIVOS etc.

o fôrro falso em placas de gêsso, tipo staH, de
nossa fabricação, não exige entarugamento de ma-
deira e permite ao projetista qualquer possibilidade
de adaptação deste material para efeito de deco-
ração e de iluminação, não sendo ligado a dimen-
sões fixas e a superfícies planas .

•

Visitem o nossa exposição permanente à Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, 300 - Tel. 32-2326 - São Paulo

O mosaico vidroso

VIDROTll

repr.esenta o que de melhor existe em matéria de

revestimento, pavimentação e decorações.

VIDROTlL IND."E COM. DE VIDROS LTDA.

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 306 - Tel. 35-5288 - São Paulo



NÃO QUEBRE A CABEÇA

PA,{)A Pló06

Fíi~EOlAX
óe!eza/lxfJ em" 5e(/181

PARQUET FIXOCOLAX L TOA.
.R.Quintino Bocaiuva 71, 5.°, s. 502 - Tels. 33-4828 e 32-4897

LICEU DE IRTES E
OFICIOS DE são paULO

SECÇÕES INDUSTRIAIS

MARCEN ARIA: Móveis sob encomenda e
Decoraçâc de ambientes residenciais e
comerciais e Portas e lambrís.

~,ERRALHARIA: Artística e Industrial e
Esquadrias de Ferro e Latão Alumínio
e Aço Inoxidável.

MECÂNICA: Hidrômetros para todos os
fins e Dobradiças invisíveis "LAO" e
Ferragens sob encomenda.

FUNDIÇÂO : Artística e Industrial em bron-
ze, latão, alumínio, etc.

MODELAGEM: Painéis de azulejo decorado
sob encomenda, etc.

Rua João Teodoro, 535 - Fone: 36-9111
End. Telegr. "LlCEARS" - São Paulo

y~&wwJ ~a1 At~

WWU VICRATEX

t.es v e v e t

Não risca, não descasca
Có,.es inalterâ.veis

Pa.drÔes t,.idl~ensionai5

Grande durabilidade

Colado diretamente ~Ob"e a parede

COlOCAOORES EXCLUSIVOS

REVEPllIST REVESTIMENTOS PLÁSTICOS

Rua Major Sertório, 92 - 2.° - Fone: 34-0354 - São Paulo



galpões de qualquer tipo e com estrutura
portante de concreto armado prefabricado
ferro ou madeira • concreto armado • edifí-
cios para indústria • prédios e residências
• consulência técnica, estudos.

edibras
construções gerais Itda.

São Paulo: R. Marques de Itú, 70, 14.0 - Fone: 32-0018
Fil.ois: Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Echostop
placas acústicas
e decorativas de gesso

• ininflamáveis
• não envergam
• fácil aplicação
• reaproueiuioeis
• dispensam o

entarugamento

Marca Re 9 i s t r a d a
Patentes 100989

101925

J. BAPTISTA, C. REIXACH & FILHO LTDA.

São Paulo
Av. Celso Gorda, 812 - Fone: 9-2640 - End. Tel. "ECHOSTOP"

Rio de Janeiro: Praça Barão de Drumond, 10 • Fone: 38-3723



SILÊNCIO

SEGURANÇA

, \

CONFÔRTO ·1

I

.)

DURABILIDADE
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bienle
decoração

móveis modernos

galeria de arte

R. Martins Fontes, 205 - S. Paulo
Telefone: 37-8248

~ornecedored de

confiança há malô

de ,+0 anos

• Materiais para construção

• Aparelhos e materiais sanitários
\

• Azulejos - Cerâmica

Ernesto de Castro S. A.
Comercial e Importadora

Alameda Barão de Limeira, 500 - Fone: 51-2147
São Paulo



CONSELHO DO IAB 1959 - 61

Presidente: ícaro de Castro Mello

Vice-Presidente: J. B. Vilanova Artigas

1.° Secretário: Alfredo Paesani

1.0 Secretário: Joaquim Gnedes

1.0 Tesoureiro: Victor Reif

2.° Tesoureiro: Fábio Penteado

Diretores: Cal' los B. Milan

Edtial'do Oorona

L. R. Carvalho Franco

Oswaldo Corrêa Gonçalves

Pedro Paulo Saraiva

RDsa Kliass

Conselho Fiscal: Eduardo K. de Mello

Francisco Beck

Lauro da Costa Lima

QUTUBRO;NOVEl\1BRO DE 1959

o I A B É óRGÃO DE CLASSE

DOS ARQUITETOS BRASILEIROS

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE S. PAULO

Fundado em 6-11-1943 - órgão de Utilidade Pública - Dec, Estadual n.O 1344, de 11-12-1951

RUA BENTO FREITAS, 306 - SEDE PRóPRIA - FONE: 36-4264

Diretor Responsável: Arq. Brenno Cyríno Nogueira

Regulamentação Profissional
o anteprojeto de regulamentação das profissões de engenheiro,
arquiteto e agrônomo.
Discurso do arquiteto Ary Garcia Rosa, Presidente do Conselho!
Superior do IAB, por ocasião do encerramento da reunião da Fe-·
deração Brasileira das Associações de Engenheiros.

2

Crescente Penetração da Profissão de Arquiteto 3

Progressos do Instituto de Arquitetos do Brasil
Criação da Delegacia de Brasília. Em andamento a criação de novos!
núcleos.

4

Arquitetos e Serviço Público 5
Revalorização dos padrões das Carreiras de Nível Universitário na
Munlcípaltdade.

Semana de Estudos sôbre Frank Lloyd Wright 7

Concurso de Anteprodete para a Sede do IPESP e Arquitetura
no Salão Paulista de Belas Artes 8

O Prêmio Ambiente 9

Retrospecto de Manifestaç·ões Intelectuais sôbre a Regulamentação 10

Capa de Claus Peter Bergner



REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

O anteprpjeto de regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo.

Para que se esclareçam os associados do IAB
o respeito dos mais recentes acontecimentos
relacionados com a regulamentação proíissio-
nol, os quais acompanhados à distância ou
fragmentàriamente, poderiam não ser bem
compreendidos, divulgamos parte da circular
que o Conselho Superior enviou aos Departa-
mentos e Delegacias do IAB. Sua leitura mos-
trará com clareza que, não tendo havido solu-
ção de continuidade quanto às diretrizes da
política do IAB, ela se reforça e ganha com a
regulamentação conjunta uma consciência po-
derosa. É o seguinte o comunicado a que nos
referimos:

"Como é do conhecimento dos Departamen-
tos, Delegacias e Núcleos, o projeto de lei que
regulamentaria a profissão do Arquiteto, en-
tregue em Brasília ao exmo. sr. Presidente da
República, encontrava-se com o Assessor da
Presidência da República, aguardando ct Men-
sagem que o encaminharia ao Congresso,
quando, por iniciativa da Associação de Enge-
nheiros do Rio Grande do Sul, a Federação Bra-
sileira das Associações de Engenheiros pensou
em realizar um Congresso de classe para estu-
dar a possibilidade de elaboração de uma úni-
ca lei atualizando a situação das profissões do
Engenheiro, do Arquiteto e do Engenheiro-
agrônomo.
Convidado, o r. A. B., depois de considerar

o caso ,tendo em vista a fôrça com que seria
apresentado às Casas do Legislativo uma lei
que exprimisse o pensamento comum e unâni-
me das três classes, se fêz representar naquele
Congresso pelo seu órgão central, pelos seus

Departamentos, pelas suas Delegacias e pelos:
seus Núcleos.
O r. A. B. deu todo o apoio ao Congresso,

tendo tido unia Delegação com representantes.
de todos os seus órgãos estaduais. Quer nas
Comissões, quer no Plenário - com resoluta
serenidade - as Delegações do Instituto de-
Arquitetos procuraram defender os pontos bá-
sicos das reivindicações da classe.
Os resultados satisfatórios determinaram as

resoluções básicas que orientariam uma Co-
missão encarregada de redigir o ante-projeto
de lei. Na correspondência anteriormente rece-
bida, os Departamentos, Delegacias e Núcleos.
podem verificar que, nessas resoluções, o espí-
rito do que pretendíamos em nossa lei foi man-
tido e respeitado.
Essa Comissão, cuios nomes já foram envia-

dos a todos, terminou a redação do ante-projeto
de lei que, como resolução do Congresso rea-
lizado, deverá ser depois de ratificado pela
maioria, apresentado ao Congresso do CON-
FEA, como pensamento e aspirações das clas-
ses, através dos seus principais órgãos."
O ante-projeto de regulamentação, que res-

peitou "ín totum" as resoluções do Congresso
da Federação Brasileira das Associações de
Engenheiros, foi a esta altura dos aconteci-
mentos, ratificado pelos diversos departamen-
tos, delegacias e núcleos do IAB. Deverá ser
levado ao Congresso do CONFEA, pela Fe-
deração Brasileira das Associações de Enge-
nheiros, com a maioria das manifestações das.
entidades de classe favorável, como expres-
são das aspirações das classes por elas repre-
sentadas. .

Discurso pronunciado pelo Arquiteto Ary Gorcia Roza, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,
por ocasião do encerramento da reunião da Federação Brasileira das Associações de Engenheiros.

Também, rico de informações sôbre o pen-
samento que orientou o IAB no Congresso das
Entidades de Associações das Classes de En-
genheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo é
o discurso que trazemos ao conhecimento da
classe.

"Temos chegado ao término de um Congresso
para o qual viemos com o espírito desarmado e
cheios de confiança na justeza da tese que
defendíamos. Nada nos diz, até agora, que
não tivéssemos razão. Ao contrário, aqui de-
batemos, dia e noite, no ambiente fraternal e
amigo criado pela Federação de Engenheiros,
e desfizemos mal entendidos e dúvidas, que pre-
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judicavam uma unidade consagrada por onos
de convívio nas mesmas lutas.
As resoluções dêste Congresso nos oferecem

a esperança de vermos corrigidos, numa futura
legislação, alguns erros do passado - sem
responsáveis, talvez - condicionados, na sua
maioria, às peculiaridades da história de nos-
sas profissões.

É óbvio que o prestígio que desfruta a enge-
nharia e a arquitetura brasileiras, dentro e fora
de nosso País, não encontra, na sociedade e
na lei, um plano de consideração e remunera-
ção que se coadunem com êle. Isso torna di-
fícil o recrutamento de novos profissionais, sem-
pre chamados à ação na base de dedicação e



sacrifício de privilégios já concedidos a outras
-profissões de nível universitário.

Ora, é indispensável para a elevação do ní-
vel de nossa cultura, que, cada vez mais, se exi-
ge elevado para a representação nacional,
que uma profissão como a nossa atraia uma
maior parcela da juventude.
Daí a importância que damos a pormenores

de legislação, que representam, pelo menos, o
propósito de não criar obstáculos ao desenvol-
vimento da nossa atuação prática, já em si
tão difícil e parcimoniosa em sucessos. Um
estímulo criador.
Não nutrimos a ilusão de que o aperfeiçoa-

mento de um texto de lei, sàsinho, crie condi-
ções para o amplo desenvolvimento cultural
que desejamos. Antes acreditamos que funda-
mental é o crescimento da riqueza, o desenvol-
vimento geral da nação.
A obra dos arquitetos brasileiros, em sua ple-

nitude, terá que representar e apoiar-se numa
estrutura econômicamente forte e de desenvol-
vimento independente - estrutura pela qual
lutamos unidos a todos os brasileiros.
A superação dos níveis atuais de subdesen-

volvimento, tese tão cara ao Exmo. Sr. Presí-
sidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, temos
transformado em nossa tese. E é baseados na
inexorabilidade do progresso de nossa pátria,

que hoje, discutindo problemas profissionais e
unidos, nos aparelhamos para melhores dias.
Já tive oportunidade de afirmar, na sessão

de abertura dêste Congresso, o quanto preza-
mos, nós arquitetos, a importância de desen-
volver-se a engenharia brasileirà. Para ela,
como para nós, desejamos que se crie o clima
de vclorizoçdo e prestígio do trabalho profissio-
nal, que fartamente merece. Que se crie um
clima capaz de multiplicar os técnicos de en-
genharia, tão escassos hoje em dia, justamen-
te quando o nosso País atravessa a soleira que
transformará, de nação produtora de matérias
primas, na grande nação industrial que preten-
demos,
Como se vê, nortearam-nos sempre, neste

Congresso, as proposições que nos pareceram
melhor consultar o progresso geral, econômico
e cultural da nacionalidade.
Em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil,

cabe-me agradecer a oportunidade que nos foi
oferecida, de debater com as melhores expres-
sões da engenharia nacional, os destinos de
nossas profissões. E, animado com a certeza
de que o espírito das resoluções aqui tomadas
será transformado em aspiração comum às
classes aqui reunidas, me é grato oferecer a
colaboração dos arquitetos brasileiros para o
prosseguimento da luta que vimos encetando,
a fim de consubstanciar em lei o pouco que
aspiramos.' ,

CRESCENTE PENETRAÇÃO DA PROFISSÃO DE ARQUITETO

Um justificável clima de otimismo vem se
crícndo quanto à profissão de arquiteto no
Brasil. A maior compreensão da atividade pro-
fissional dos arquitetos por parte dos órgãos
legislativos e executivos são apenas um indí-
cio de um maior reconhecimento do arquiteto
dentro da sociedade brasileira.

Moção de apoio ao IAB pelo Curso Intensivo
de Planejamento
A Assembléia Legislativa do Estado de São

Paulo congratula-se com o Instituto de Arqui-
tetos do Brasil pela promoção de cursos de
planejamento aos homens públicos, aos Pre-
feitos e candidatos, aos Deputados e candida-
tos, a Vereadores e candidatos.

Justijicatioa
Não podemos deixar de registrar nesta opor-

tunidade o grande alcance e objetivo do referido
ourso. dada a importância das matérias minis-
tradas como também os catedráticos e homens
de ciência que se encarregam de ministrar as
matérias.
A presente Moção objetiva, pois, enviar ao

Instituto de Arquitetos do Brasil, a manifestação
de aplauso desta Casa.

Sala das Sessões, 14 de julho de 1959.
(a) Onofre Gosuen

Proposta a inclusão do IAB-São Paulo, entre os
órgãos do Conselho do Fundo de Construção
da Cidade Universitária de São Paulo

A proposta foi feita sob a forma de emenda
pelo deputado Luciano Lepera ao projeto de lei
que enfeixa o Plano de Ação do Govêrno. Re-
conhecendo a significação da medida para a
classe dos arquitetos, decidiu-se em Assembléia
do IAB, realizada em 20 de ccrôsto p.p, que o
Departamento oficiasse ao deputado manifes-
tando a sua satisfação pela indicação.

Carreira de arquiteto no serviço público no
Rio Grande do Sul
O Dep. de São Paulo do IAB, recebeu do

Governador do Rio Grande do Sul, Leonel
Brisola, o seguinte telegrama:
"Muito agradeço ilustres membros Departa-

mento do Instituto Arquitetos do Brasil, manifes-
tação de aplauso seu ofício, sôbre criação car-
reira arquitetos dentro serviço público estadual.

Atenciosas saudações.

Encr, Leonel Brizzola
Governador do Estado".
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PROGRESSOS DO INSTITUTO

DE ARQUITETOS DO BRASIL

As novas unidades surqidas - Criada a Dele-
gacia de Brasília - Emandamento a formação

dos Núcleos do Vale do Paraíba e de
Araraquara.

Temos informado à classe com freqüência
e entusiasmo a respeito dos últimos progressos
que o IAB tem realizado quanto à organização
dos arquitetos brasileiros em tômo de seu ór-
gão de classe. Não faz muito tempo que os
arquitetos foram informados amplamente, gra-
ças ao zêlo que têm demonstrado os responsá-
veis pelas colunas de Arquitetura nos jornais,
sôbre a criação do Deportamento do Rio de Ja-
neiro e sôbre a fundação dos Núcleos de Santos
e Campinas. no mês de agôsto dêste ano. Os
resultados da criação dessas novas unidades
do IAB já se têm feito sentir em benefício da
classe, pela atuação que elas tiveram em di-
versos problemas locais, pela participação dos
seus representantes no Congresso de Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos e pelo alargamen-
to da atuação dos arquitetos de forma organi-
zada na vida nacional.
Em outubro último, o IAB se enriqueceu com

a criação de sua Delegacia de Brasília, cuja
significação é de maior importância para a
classe. Na direção da nova Delegacia está
o arquiteto Wilson Reis Netto. que levou a
representação dos arquitetos da Nova Capi-
tal ao Congresso das Associações de Enti-
dades de Classe realizado no Rio e às reu-
niões preparatórias do conclave que tiveram
lugar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os
arquitetos de Brasília, grande manifestação da
Arquitetura Brasileira, acabam assim, de se
integrar ativamente no organismo representa-
tivo da classe dos arquitetos brasileiros. O fato
não pode deixar de sugerir o paralelo entre o

A fotografia recorda o jantar de congraçamento realizado
por ocasião da instalação do Núcleo de Arquitetos de
Campinas. Estavam presentes colegas de São Paulo que
com os de Campinas emprestaram excepcional brilho à
fundação do Núcleo.

alargamento da área geográfica do Brasil em
termos de sua efetiva ocupação e a ampliação
correspondente e imediata dos organismos de
representação e atuação dos arquitetos cons-
cientes de suas responsabilidades em face do
progresso da nação.
Êsse quadro, apenas em seu iníGio,-torna-

se ainda muito mais expressivo em face do
andamento dos trabalhos que levarão à cria-
ção, de dois novos núcleos em São Paulo: o
núcleo do Vale do Paraíba com sede em uma
cidade daquele região e o núcleo de Araraqua-
ra. As primeiras iniciativas no sentido ,de levar
a cabo mais esta aspiração dos arquitetos já
foram tomadas, e esperamos, dentro em breve,
poder voltar ao assunto para comunicar aos
arquitetos a instalação das novas unidades
do IAB.

EXPOSIÇÃOSôBRE BRASíLIA

A exposição sôbre Brasília organizada pelo
Departamento de São Paulo em colaboração
com a NOVACAP, continua cumprindo o seu
programa de circulação pelo Estado e pelo
País. Seguiu para PôrtoAlegre. por solicitação
do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquite-
tura sulriograndense, tendo sido inaugurada em
setembro último. Instalou-se em Santos nos
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micios de novembro, atendendo a um convite
da Associação de Engenheiros daquela cidade.

Em ambas as ocasiões o arquiteto Eduardo
Kneese de Mello proferiu palestra sôbre o te-
ma da exposição. Têm sido bastante positivos
os resultados da exposição, pela penetração
que vem tendo, no sentido de tornar cada vez
mais conhecida a atividade dos arquitetos bra-
sileiros.



ARQUITETOS E SERVIÇO PÚBLICO

REVALORIZAÇÃO DOS PADRÕES DAS CARREIRAS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO NA
MUNICIPALIDADE

Extende-se à Prefeitura a Campanha pela Revalorização das Carreiras de Nível Universitários

Continua ganhando fôrça o movimento ini-
ciado entre os funcionários de formação uni-
versitária da Prefeitura de São Paulo, no sentido
de revalorizar os seus padrões e de esclarecer
a opinião pública a respeito do verdadeiro
papel que desempenham na sociedade atual
as carreiras de nível universitário. Reivindica-
ção da mesma natureza daquela em que se
~mpenham os servidores da mesma condição
no serviço público estadual, ambas as lutas
nada mais retratam que um mesmo aspec-
to da progressiva desvalorização das profis-
sões de formação universitária, dentro da so-
ciedade brasileira. No caso dos profissionais
liberais do serviço público a situação é fru-
io de uma evidente cegueira dos responsá-
veis pelos destinos do País em flagrante coni-
vência com a irresponsabilidade eleiçoeira e
demagógica que tem resultado na desmoraliza-
ção generalizada do servidor público.
Em assembléia realizada em agôsto último

no Instituto de Arquitetos, convocada para
formar a classe sôbre o andamento da cam-
panha pela revalorização dos padrões das
carreiras universitárias no Estado, foi levan-
tado o problema da situação dessas mes-
mas carreiras no funcionalismo municipal de
São Paulo. A Assembléia decidiu constituir
uma comissão integrada pelos arquitetos Má-
rio Monteiro e Ary Albano, no sentido de levar
o problema aos profissionais de formação uni-
versitária da municipalidade. O movimento,
pela justeza de seus objetivos, ganhou pronta
compreensão e organização, conquistando, de
então para cá, o apoio de todos os setores

conscientes do papel de importância que de-
sempenham na vida dos organismos públicos
as carreiras de nível universitário, na depen-
dência das quais se colocam hoje em dia o
progresso, o desenvolvimento e a solução de
todos os problemas que o país deve resolver,
problemas que obrigatoriamente envolvem os
organismos públicos.
O movimento congrega grande número de

entidàdes de classe do serviço público munici-
pal de engenheiros, advogados, médicos, agrô-
nomos, dentistas, farmacêuticos, veterinários,
professôres de educação física e assistentes
sociais, devendo se extender também, proxima-
mente às outras entidades, em um âmbito mui-
to maior, fora do serviço municipal.
Várias reuniões vinham se realizando na

sede do Instituto de Arquitetos, tendo-se enca-
minhado a formação das comissões e sub-
comissões encarregadas de conduzir a cam-
panha, que estão assim constituídas: Comis-
são Consultiva: integrada pelos presidentes
das diversas entidades empenhadas na cam-
panha; Comissão Executiva: Presidente - Nel-
son de Abreu Sampaio; Vice-presidentes: Olavo
Zimmemann e Argos Meirelles; Secretários:
Ubaldo de Maio e Mário Monteiro (do Instituto
de Arquitetos); Tesoureiro: O. Della Ninna. As
Sub-comissões organizadas compreendem:
Sub-comissão de Finanças integrada pelos te-
soureiros das entidades empenhadas na cam-
panha; Sub-comissão de Relações Públicas, in-
tegrada por um representante de cada entida-
de, na qual representa o IAB o arq. Ary Al-
bano; Sub-comissão de Redação, formada por

As fotografias ilustram um-a das várias reuniões realizadas no IAB pelos representantes das entidades de classe empenhadas
na Campanha Pró Valorização das Oarreiras Universitárias no Serviço Público Municipal. Reuniões que foram sempre bastante

concorridas e nas quais se elaboraram as bases do importante movimento.
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Nelson Abreu Sampaio, Ubaldo de Maio, J. C.
Morato Leite e Mário Monteiro (do Instituto de
Arquitetos).

Os trabalhos progridem ràpidamente, já ten-
cio sido elaborado um memorial que deverá ser
levado ao sr. Prefeito, e que foi submetido à
apreciação da classe em uma Assembléia Ge-
ral dos Funcionários Municipais de Nível Uni-
versitário, realizada no auditório da Associação
Paulista de Medicina, no dia 19 de novembro
que passou. Nessa mesma ocasião, a classe,

por resolução da Assembléia, decidiu perma-
necer em Assembléia Permanente até a solu-
ção do problema em que está empenhada.
Outra resolução elogiosa para os arquitetos
paulistas foi o voto de louvor especialmente
aprovado em Assembléia, dirigido ao Instituto
de Arquitetos do Brasil e aos arquitetos Ary
Albano e Mário Monteiro, pela atuação que
vêm tendo nos trabalhos pela valorização das
carreiras de nível universitário no serviço pú-
blico municipal.

CADERNOS DE ESTUDOS
Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura

do Rio Grande do Sul.
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Os estudantes de Arquitetura do Rio Grande
do Sul, fiéis ao dinamismo com que têm en-
frentado os problemas que a atualidade põe à
profissão de arquiteto, vêm realizando uma
série de publicações sôbre Arquitetura. "Ca-
dernos de Estudos" é uma publicação realizada
pelo Centro Acadêmico, tendo à frente Alberto
F. Xavier e Rogério Malinsky. Cumprindo um
programa sistemático de aparecimento cada
dois meses, as publicações já reunem um va-
lioso material referente a questões atuais de
Arquitetura. Em seu número 6, apresenta a
conferência realizada pelo arquiteto J. Vilanova
Artigas, na aula inaugural dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Rio Grande
do Sul, sob o título ArquHetura. e Cultura
Nacionais. Traz também, a nova redação da
legislação profissional dos arquitetos e a res-
posta do IAB ao CONFEA, material indispen-
sável para a compreensão da luta dos arqui-
tetos brasileiros pela definição da profissão.
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REPRESENTAÇÃO DO IAB NO
C O N G R E S S O DA A I C A

O arquiteto Jorge Wilheim, por indicação da
Diretoria, representou o IAB-Departamento de-
São Paulo no Congresso Extraordinário da As-
sociação Internacional de Críticos de Arte, que
se realizou em Brasília, São Paulo e Rio em
setembro dêste ano. A respeito do Congresso
e dos problemas nele tratados, o arquiteto·
Jorge Wilheim realizou um relatório que foi
encaminhado à Diretoria, no qual desenvolve·
observações e críticas de interêsse mais pró-
ximo dos arquitetos.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURAEM MACEIó-

Deixou saldo altamente positivo a exposi-
ção realizada pelos alunos da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Recife, em
setembro p.p., na cidade de Maceió.
A exposição, fruto do entusiasmo e do dina-

mismo dos estudantes de Recife, mostrou tra-
balhos realizados por alunos da Faculdade,
juntamente com outros do arquiteto Oscar Nie-
meyer. Será levada a outras cidades do Norte
e Nordeste. A exposição foi visitada por cêrca
de 2 mil pessoas e lograram os estudantes,
mercê de um perfeito entrosamento com a luta
que travam os arquitetos pela profissionaliza-
ção, esclarecer a opinião pública a respeito-
das funções do arquiteto. Isto foi possível nas
oportunidades que lhe foram postas através do
contacto com os visitantes da exposição e atra-
vés de declarações à imprensa e de palestras
realizadas. Transcrevemos aqui declarações
prestadas por alguns dos promotores da ex-
posição ao "Jornal de Alagoas", esclarecedoras
da posição dos arquitetos: "Está previsto, en-
tão, que as obras que envolvem a habitação
do homem (urbanização das cidades, e plane-
jamento em geral, residências, edifícios resi-
denciais, escolas, hospitais, igrejas, etc.), são
da competência do Arquiteto.

r
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SEMANA DE ESTUDOS
FRANK LLOYD WRIGHT

Realizou-se em inícios de novembro último
a Semana de Estudos sôbre Frank Lloyd Wright,
na sede do IAB. A iniciativa foi do Grêmio da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, com o patrocínio do
IAB departamento de São Paulo e da União
Cultural Brasil-Estados Unidos. A exposição
sôbre a obra do grande arquiteto norte-ameri-
cano, foi organizada com muito bom gôsto,
por um grupo de elementos da FAU. Constou
de uma mostra de fotografias das principais
obras do arquiteto, revistas e livros sôbre Frank
Lloyd Wright e materiais que caracterlstica-
mente comparecem em suas obras, tudo dis-
posto dentro de uma organização de nítidas e
intencionais ligações organicistas. Durante a
Semana de Frank Lloyd Wright, desenvolveu-

se um programa de palestras e projeções de
filmes e diapositivos referentes à sua obra.

A Exposição encontrou repercussão fora de
São Paulo, tendo o Centro Acadêmico da Fa-
culdade de Arquitetura de Pôrto Alegre diri-
gido ao Instituto um pedido no sentido de
transportá-Ia para aquela cidade.

A exposição sôbre a obra de Frank Lloyd
Wright faz parte de um programa bastante am-
plo da atual diretoria do IAB referentemente às
exposições em sua sede. A cargo de um grupo
de diretores e arquitetos procurar-se-á dar às
mostras que se realizarão no IAB e com seu
patrocínio um nível sempre elevado, correto
em suas orientações e rico de significação pa-
ra a classe de. arquitetos.

A fotografia ao lado foi feita por
ocasião da inauguração da exposi-
ção sôbre Fr-ank Lloyd Wright,
vendo-se no flagrante os mem-
bros do Conselho Diretor do IAB
de São Paulo, Rosa Kliass e Vila-
nova Artigas, um numeroso gru-
po de estudantes de Arquitetura
e outras pessoas que estiveram
presentes ao ato Inaugural. Na
ocasião falou pelo Grêmio da Fa-
culdade de Arquitetura e Urba-
nismo Henrique Pait, um dos
ativos promotores da exposição.
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CONCURSO DE PROJETOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DO IPESP

Fachada do projeto vencedor da forma vela qual se apre-
sentará na rua Braulio Gomes e a entrada pela rua Sete
de Abril, com a rampa que leva ·ao hall do edifício e
escada que dá acesso ao anelar térreo rebaixaelo onele
estão as lojas.

ARQUITETURA NO XXIV SALÃO PAULISTA
DE BELAS ARTES

Embora reunindo um reduzido número de
participantes na sua secção de arquitetura, o
XXIV Salão Paulista de Belas Artes reflete a
posição de destaque dos arquitetos paulistas
no nosso panorama artístico.

É a seguinte a relação dos artistas premiados
no XXIV Salão Paulista de Belas Artes: prêmio
"Viagem ao País" no valor de Cr$ 100.000,00-
arquiteto Eduardo Kneese de Mello; prêmio
Govêrno do Estado, no valor de Cr$ 40.000,00
-- Júlio Guerra e Jorge Wilheim, para os traba-
lhos de escultura e arquitetura, respectiva-
mente.

Secção de Arquitetura
Pequena Medalha de Ouro - Eduardo Knee-

se de Mello; Prêmio Prefeitura de São Paulo, no
valor de Cr$ 15.000,00- Jorge Wilheim; 2.0 Prê-
mio "Govêrno do Estado", de Cr$ 20.000,00 -
José Maria Monfort.
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A equipe composta pelos arquitetos Rubens
G. Carneiro Vianna, Adolfo Rúbio Morales e
Ricardo Sievers venceu Q concurso para o edi-
fício do Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo, a ser construído em terreno com
frentes para as ruas Braulio Gomes e Sete de
Abril. O 2.0 prêmio coube aos arquitetos Hoo-
ver Sampaio, Francisco Petraco e Artur Luis
Pita. O 3.0 prêmio, à arquiteta Hiroko Kawas-
chi; o 4.0 prêmio ao arquiteto David V. Ottoni
e o 5.0 prêmio aos arquitetos Clóvis Felipe Olga
e Osmar Tosi.

24 equipes concorreram ao concurso. O iuri
foi composto pelos arquitetos Eduardo Kneese
cie Mello, Lauro Bastos Birkholz e Gustavo Ri-
cardo Caron. Os trabalhos classificados esti-
veram expostos na sede do IAB, logo após o
julgamento.

O concurso teve um mérito que vale a pena
ser ressaltado: a instituição de um concurso
entre arquitetos para projeto de edifício públi-
co. Isso revela um maior descortínio por par-
te da administração pública com relação à Ar-
quitetura Brasileira e às responsabilidades que
lhe cabem predpuamente no tocante às mani-
fsstações de nossa cultura.

14.0 ANIVERSÁRIO DA FNA

-A Faculdade Nacional de Arquitetura come-
morou êste ano a passagem do seu 14.0 ani-
versário como estabelecimento de ensino de
arquitetura autônomo e separado da Escola
Nacional de Belas Artes. Entre os muitos pro-
gressos que já foram pleiteados e que estão
em andamento, cuida-se de, através de emenda
ao orçamento da República, destinar recursos
para a instalação de laboratórias de física e
ensaios de materiais, modelagem e cerâmica,
bem como da instalação do Instituto de Urba-
nismo anexo à Faculdade.

Sabe-se que será aumentado o número de
vagas para a matrícula no 1.0 ano do Curso
de Arquitetura para o próximo ano. De 70
passará para 100 o número de vagas na refe-
rida série, sendo que o número de bolsistas
estrangeiros que serão admitidos na l.a série
está limitado para 15.



PRÊMIO

o Instituto de Arquitetos do Brasil, acaba de
instituir, em conjunto com a AMBIENTE - in-
dústria e comércio de móveis s. a., um con-
curso anual de projetos de móveis, ao qual
poderão concorrer arquitetos de todo o Brasil,
sócios do IAB.
O 1.0 concurso, correspondente ao ano de

1960, terá como temas, os projetos de um sofá-
cama para casal e uma poltrona com braços
de espaldar alto. O valor total dos prêmios a
serem distribuídos é de 220 mil cruzeiros. Aos
primeiros classificados em cada um dos temas
propostos, considerados separadamente, serão
atribuídos: ao 1.0 classificado - 70 mil cruzei-
ros; ao 2.° classificado - 40 mil cruzeiros.
Além do mais fica assegurado aos arquitetos
vencedores do concurso, o "roycrltí" de 3%
sôbre o preço de fabricação do móvel. Proje-
tos, embora não classificados nos dois primei-
ros lugares poderão ser adquiridos pela AM-
BIENTE- indústria e comércio de móveis s. a.
A Comissão [ulçcrdorc será constituída por 5

elementos, três dos quais arquitetos indicados
pelo IAB e os dois outros pela indústria de mó-

AMBIENTE

veis. Em 30 de julho de cada ano serão con-
feridos os prêmios do concurso.
O Instituto de Arquitetos do Brasil realizou a

publicação das bases do concurso em um fo-
lheto, que contém todos os detalhes e todos os
elementos necessários à inscrição dos interes-
sados, que poderão procurá-l o na secretaria
do IAB, na rua Bento Freitas, 306, 2.0 andar.
A instituição do prêmio anual Ambiente cons-

titui uma iniciativa de grande significação pa-
ra a classe. Embora um primeiro passo, é
uma medida concreta de introdução do arqui-
teto no desenho industrial e uma demonstração
prática do papel que o arquiteto pode desem-
penhar no processo de industrialização, à medi-
da que a sua atuação fôr se extendendo ao
vasto campo da concepção dos produtos indus-
triais. Revela, por outro lado, a inegável posi-
ção de adiantamento em que já se colocam as
orcrcmízoções industriais que como esta se pro-
põem a procurar, na contribuição dos arquitetos,
os elementos que conduzem ao aperfeiçoamen-
to da produção, em têrmos de desenho indus-
trial.

~ESCULTURA ..

DOADA AO

IAB DE

S. PAULO

O IAB de São Paulo registra com satisfação
a doação feita pela Galeria Ambiente, aos ar-
quitetos paulistas, da obra, cuio fotografia pu-
blicamos, de autoria do escultor Bruno Giorgi.
A peça já se encontrava no IAB desde agôsto
último, quando da realização do Curso Inten-
sivo de Planejamento e da Exposição de Bra-
sília, ocasião em que a diretoria levara a efeito
Q remodelação da sua sede.

FACULDADES DE ARQUITETURA DA UNIVER-

SIDADE DO RECIFE E DA UNIVERSIDADE DA

BAHIA

O decreto n.? 16.953assinado pelo Presidente
da República em 2 de outubro estabeleceu fi-
nalmente ..a normalidade em relação aos cursos
de arquitetura em Recife e Salvador. O decre-
to constituiu a Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade do Recife e a Faculdade de Arquite-
tura da Universidade da Bahia. Mais um pro-
gresso da profissão de arquiteto no Brasil, no
processo de rompimento com os velhos compro-
missos com as Belas Artes e a Engenharia. Em
ambos os casos o acontecimento representa o
fruto de uma grande luta em que se empenha-
ram estudantes, professôres e profissionais, e
que não se desliga do generalizado reconheci-
mento da necessidade de profissionalização do
arquiteto brasileiro. O I Encontro de Estudan-
tes e Arquitetos realizado em conjunto pelo
IAB e o BNEAU em São Paulo, em outubro de
1958, colocou em evidência os anacronismos
da sociedade brasileira em relação à forma-
ção dos profissionais de arquitetura. Os seus
resultados vêm se fazendo sentir até os dias
atuais.
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RETROSPECTO DAS MANIFESTAçõES DE INTELECTUAIS SôBRE A

REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

No momento em que as necessidades de regulament acão profissional passam a ser amplamente reconhecidas, e que a partir das
reivindicações dos arquitetos atíngem os mais representattvos setores da Engenharia nacional, em benefício do deseuvolvimeuto
da naçâo, é bastante oportuno lembr-ar à classe a contribuição que a intelectualidade vem dando desde o início para essa luta,

que embora não esteja ainda ganha, tem reu lízado progressos uotãveís.

Através de jornais, revistas, etc., a intelec-
tualidade nacional manifestou-se com freqüên-
cia favoràvelmente à definição legal da pro-
fissão de arquiteto.
Trazemos aqui duas manifestações onde &5:0

notórias a compreensão e a clareza com que se
sentem os problemas da regulamentação.

Manifestação do eng. Heitor A. Eiras Garcia

Dentre muitos que se manifestaram a respeito
do assunto, destacamos o engenheiro Heitor A.
Eiras Garcia. ex-Diretor do Departamento de
Urbanismo da Prefeitura de São Paulo, mem-
bro da Sociedade Amigos da Cidade de São
Paulo, Diretor da Revista "Engenharia Muni-
cipal", órgão oficial da Sociedade de Enge-
nheiros Municipais de São Paulo. Publicou
na revista "Engenharia Municipal", um ar-
tigo sob o título "Engenheiros e Arquitetos", no
qual se manifesta a favor da melhor discri-
minação das atividades do arquiteta e pela de-
finição clara e exata entre as profissões de
engenheiro e arquiteto.
Fala a autoridade que lhe concede a longa

experiência na carreira pública, a maior parte
da qual frente aos serviços municipais de
aprovação e fiscalização de obras particulares.
São palavras suas: "Sou francamente favorá-
vel a essa revisão na legislação vigente no to-
cante ao exercício das profissões de engenhei-
ro civil e arquiteto, a fim de assegurar a êste
pleno exercício das suas funções altamente
sociais para as quais lhe foi conferido o título".
Continuando, diz o articulista: "Essa revisão
não constituirá nenhuma humilhação aos enge-
nheiros civis, mas apenas questão de direito".
Mostrando que além de estarem "seriamente
comprometidos os interêsses do arquiteto, uma
vez que a lei faculta ao engenheiro civil estudar
e elaborar projeto e fiscalizar a construção de
obras particulares e públicas", também, sob o
amparo da legislação atual, pôde constatar que
geralmente "as funções do arquiteto eram eX6-
cutadas por simples desenhista, a serviço de
engenheiros civis e construtores, sem outra preo-
cupação que obedecer às disposições do código
de obras e dar um aspecto agradável às fa-
chadas".

"A prefeitura, por sua vez, não entra em co-
gitações quanto ao verdadeiro autor do projeto
e desde que a planta esteja assinada por um
profissional registrado e habilitado, seja êle en-
genheiro, construtor, mecânico ou eletricista, e
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obedeça às disposições do código de obras, ex-
pede a competente licença ...t r Entre outras coi-
sas, a respeito da posição que o arquiteto
assume hoje em dia na sociedade, diz: "Ensi-
nam os tratados técnicos, e os Congressos de
Arquitetura o repetem constantemente, que a
arquitetura é a expressão da época e sendo a
nossa do planejamento urbano, evidentemente
esta deve ser a função principal do arquiteto".

Manifestação de Maurício de Medeiros

Entre outras distinções, Membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, colaborador de diver-
sos jornais do Rio e de São Paulo, tem em di-
versas ocasiões se manifestado favoràvelmente
à regulamentação da profissão de arquiteto.
De seu artigo "Engenheiros e Arquitetos",

publicado no "Diário Carioca" , extraímos o
seguinte trecho: "Hoje o ensino da Arquite-
tura está feito de modo autônomo, em Faculda-
des e Escolas, em que o futuro arquiteto faz um
curso de 5 anos e aprende tudo quanto possa
interessar à sua profissão, com uma base indis-
pensável de cultura geral, que tem dado ao
Brasil um notável relêvo nos trabalhos de nos-
sos arquitetos. Não é mais admissível que os
engenheiros, que têm apenas uma cadeira fa-
cultativa de arquitetura e construções, uma
profissão que é hoje uma respeitável espe-
cialidade" .
E continua: "Há firmas de construção que

fc:.zem tudo: planejam e constroem, obtendo
dos engenheiros que assinem as plantas e pro-
jetos e que assumam, apenas teàricamente, a
responsabilidade da construção, cuio fiscaliza-
ção é a própria firma construtora que faz".
Em seu artigo "A profissão de Arquiteto",

publicado em "A Gazeta", de São Paulo; re-
lembra os erros que têm sido "o hábito rotineiro
de se presumirem os engenheiros aptos a proje-
tar qualquer_construção, quando, hoje, em sua
profissão já o ensino, pelo menos na Universi-
dade do Brasil, se diversifica em eletrotécnica,
hidráulica, pontes e rodovias, ferrovias, etc..
Compreende-se que, outrora, o simples título
engenheiro permitisse ao seu portador o exer-
cício da profissão tal como era compreendida,
isto é, sem as limitações das especialidades".
Explica, mais adiante: "Alegam que vão ficar
privados de um direito adquirido, o que é um
equívoco, pois nenhuma lei retirará aos enge-
nheiros já diplomados a faculdade de que hoje
usam e abusam".



Produtos da

LAGRART S. A.
Rua Lavapés, 444 - Fone: 36-4528 - S. Paulo

L A G R A R T P I S O ladrilhos de granito
artificial - 15 x 15 em,

SE P A R E X - peças divisionárias para sani-
tários.

MOS - T E R R em peças de diversos tama-
nhos, para pisos.

MOS A I C O R O M A N O pisos de. cascalhos
de mármores.

G R A N I T O A R T I F I C I A L em lenços,
diversas côres e tipos.

L A D R I L H O S de cimento de todos os tipos.

P I S O S E D E G R A U S com superfície
anti-derrapante.

E L E M E N TOS D E C O R AT I V O S para
fachadas.

T I R A S P L A S T I C A S D E C ô R para
pisos e paredes.

P I S O S C O N D U T O R E S para salas de.
operação.

S. A. DECORAÇÕES EDIS
a firma paulista que é uma tradição em serviços de

G ÊSSO
Produzimos e colocamos:

• SANCAS PARA ILUMINAÇAO INDIRETA

• MOLDURAS - LAREIRAS

• ARANDELAS - MOTIVOS DECORATIVOS etc.

O fôrro falso em placas de gêsso, tipo staff, de
nossa fabricação, não exige entarugamento de
madeira e permite ao projetista qualquer possibi-
dade de adaptação dêste material para efeito de
decoração e de iluminação, não sendo ligado a
dimensões fixas e a superfícies planas .

•

Visitem a nossa exposrçao permanente à A". Brigadeiro
Lniz Antonio, 300 - Tel. 32·2326 - São Panlo

O mosaico vidroso

VIDROTIL

representa o que de melhor existe em matéria

de revestimento, pavimentação e decorações.

VIDROTIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA.
A". Brfgadeh-o Luiz Antonio, 306 - Tel. 35·5288 - S. Paulo



Galpão de Escola Industrial em Taguatinga (Brasília)
com esta-utur-as pre-fabricadas sistema "Toschi".

galpões de qualquer tipo e com estrutura
portante de concreto armado prefabricado
ferro ou madeira. concreto armado. edi-
fícios para indústria • prédios e residên-
cias • consulência técnica, estudos.

edibras
construções gerais ltda,

São Paulo: R. Marques de Itü, 70, 14.0 • Fone: 32·0018
Filiais: Rio de Janeiro . Belo Horizonte

ESQUIO RIAS
METDLlCAS

• ferro

• alumínio

• aço
inoxidável

• latão ete.

Mecânica RYVAL Ltda.
Rua Voluntários da Pátria, 1258 - Fone: 37-7782

São Paulo

Marca Registrada
Patentes 100989

101925

Echostop
placas acústicas
e decorativas de gêsso

• ininflamáve.is

• não envergam
• fácil aplicação
• reaproveitáveis
• dispensam o

entarugamento

J. BAPTISTA, C. REIXACH & FILHO LTDA.

Av. Celso Garcia, 812·Fone: 9-2640·End. Tel. "ECHOSTOP"

Río de Janeiro: Praça Barão de Drumond, 10 - Fone: 38-3723

São Paulo



SILÊNC10 CONFÔRTO

SEGURANÇA DURABILIDADE
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