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Um capítulo que se inicia
O presidente do IAB/SP, Gilberto Belleza, comenta a nova fase política
que se inicia com a eleição do novo governante de São Paulo e do país
s recentes eleições deslumbram
um novo tempo para todos nós
brasileiros. E trazem uma nova
esperança para toda a sociedade. Nós
arquitetos vivemos neste momento
uma situação delicada, onde muitos
colegas buscam trabalho e otimismo
para continuar sua labuta do dia a dia.
Por isso, os dois depoimentos dos
candidatos que concorreram ao governo de São Paulo e que o Boletim
está registrando, são importantes pelo
fato de se posicionarem sobre a arquitetura e os arquitetos, mostrando
como esses temas serão abordados e
tratados em sua futura gestão.
Nessa linha de reflexão, vale ressaltar o papel que o IAB/SP vem desempenhando junto aos órgãos públicos
sobre a contratação de arquitetos.
Após denúncias de associados,
estamos cobrando o posicionamento
dos órgãos envolvidos e, eventualmente, impugnando a licitação. Já
conseguimos várias mudanças e correções de muitas licitações.
O oportuno debate, que lotou a sede
do IAB, sobre o Plano Diretor de São
Paulo serviu, por outro lado, para uma
avaliação dos desdobramentos do plano e, conseqüentemente, da sistemática de contratação dos planos regionais,
que já foram divulgados pelo IAB/SP,

colecione o boletim do IAB
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gerando inclusive um pedido de reunião do secretário municipal das
subprefeituras.
Ao mesmo tempo, continuamos
com atividades que vêm transformando nossa sede num grande pólo de
acontecimentos. A exposição de Arquitetura com aço, o necessário balanço sobre os concursos de arquitetura, a nossa Quinta Musical, quando um grupo de arquitetos costuma
dar uma “canja”, com o bar do IAB
funcionando gratuitamente. O debate sobre Monumenta (recuperação da
áreas históricas do Brasil), além da
nossa tradicional premiação IAB/SP
para a qual convidamos todos os a
participarem.
Além disso, novos concursos estão sendo lançados, ao lado de outros em andamento, como o do Centro Histórico de Sumaré , dos pré-fabricados de concreto, do Centro Histórico de Santana de Parnaíba e o da
modernização do complexo esportivo Constâncio Vaz Guimarães (que
contém o ginásio do Ipirapuera); –
são, enfim novas oportunidades para
a atuação dos arquitetos.
É importante ressaltar ainda o debate ocorrido na sede do MAC, na
Cidade Universitária, com a nova direção, em busca de sugestões para a

construção de sua nova sede, já que a
solução anterior foi descartada, em
grande parte pela firme posição do
IAB que a contestou.
Estamos, em suma, atuando a todo
vapor em várias direções e frentes. E
convidamos todos os associados que
desejam colaborar conosco a procurar nossa secretaria e se inscrever. É
assim que continuaremos avançando...

Gilberto Belleza,
presidente do IAB/SP
e vice-presidente do IAB nacional

Homenagem – O novo presidente da
UIA, Jaime Lerner (ao centro) foi
recepcionado pelo presidente do IAB/
SP, Gilberto Belleza e pelo presidente do
IAB nacional, Haroldo Pinheiro, na sede
do IAB/SP (leia na página 2)

Nesta edição:
佡 em “espaço & crítica”, opiniões sobre o Provão
佡 na página central, o registro dos depoimentos dos dois candidatos que concorreram (no segundo turno)
ao governo de São Paulo
佡 concursos – confira os concursos em andamento: Sumaré e Santana de Parnaíba
佡 e mais: confira a notícia sobre a premiação do IAB/SP’2002. (inscrições até 29/11).
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Compromísso com a cidade
Dia 5 de setembro, o IAB de São Paulo, por iniciativa da diretoria, homenageou
oficialmente o novo presidente da UIA, o
brasileiro Jaime Lerner. Um momento, sem
dúvida, histórico, que contou com a participação de jornalistas, arquitetos, estudantes, autoridades, e membros do IAB
nacional, incluindo, o seu presidente
Haroldo Pinheiro.
Antes do coquetel, houve a entrevista à imprensa e, a seguir, a solenidade de saudação,
no auditório Kneese de Melo, superlotado.
Durante a entrevista, Lerner lembrou
que foi eleito no terceiro escrutínio (128

votos contra 125 de seu forte concorrente, o alemão Andreas Hempel). “Para mim
- brincou - foi uma nova experiência, pois
estava acostumado a vencer as eleições
já no primeiro escrutínio”
Ao saudar o novo presidente da UIA,
Gilberto Belleza destacou a importância da
indicação de Lerner para a valorização profissional do arquiteto, além do papel fundamental desempenhado pelo IAB para que
a eleição de um brasileiro transformasse em
realidade o que parecia impossível.
Emocionado e bem-humorado, Lerner
voltou a insistir na proposta que a seu ver

A solenidade reuniu arquitetos e
profissionais de outras áreas

À mesa, Belleza, Lerner e Haroldo
Pinheiro

motivou sua histórica eleição: a da
“acupuntura urbana”. Ou seja, intervenções
pontuais nas grandes cidades, para qualificar e humanizar o espaço urbano. Afinal,
segundo ele, a cidade no mundo globalizado
em que vivemos constitui o último refúgio
da identidade e da solidariedade humana.
Ao encerrar a cerimônia, o presidente
do IAB nacional, Haroldo Pinheiro,
enfatizou “abriremos espaços e trataremos
de preenchê-los com qualidade!”. O cidadão, com certeza, vai agradecer!
Vale ressaltar o comentário que Haroldo
Pinheiro fez em seu relatório sobre a eleição, referindo-se à criação do Colégio dos
Arquitetos do Brasil. “Há naturalmente
uma conexão direta entre o êxito obtido
em Berlim e as ações em curso pela criação do Conselho autônomo dos Arquitetos Brasileiros. Não faria sentido assumirmos a coordenação da única entidade que
reúne os conselhos dos colégios, das federações, dos institutos, enfim, das associações de arquitetos de todo o mundo, e
permanecermos reféns minoritários de um
codomínio de profissões como as confinadas no “sistema” Confea-Crea’s! ”
Ao final, aconteceu o coquetel, durante o qual os participantes puderam dialogar com Lerner, que atendeu a todos com
atenção e simpatia.

J.W

IN MEMORIAM
Miguel Forte (19/10). Miguel Forte
nasceu em 1915 e se formou arquitetoengenheiro pela Escola de Engenharia
Mackenzie, em 1939. Fez parte da primeira
geração de arquitetos que introduziu a
arquitetura moderna em São Paulo e, particularmente, no seu caso, mais vinculada à produção wrightiana e norte-americana.
Foi um dos autores do projeto do edifício-sede do IAB/SP, onde até hoje mantinha seu escritório. Além disso, foi um dos
pioneiros, junto com Carlos Millan, Chen
Y. Hawa, Jacob Ruchti, Plínio Croce e
Roberto Aflalo a desenvolver, em 1952,
um design de mobiliário nacional para as
modernas construções arquitetônicas brasileiras – a Branco e Preto.
Como professor de projeto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie desde 1964 foi responsável pela formação e influência de
várias gerações que hoje atuam na pro-

Miguel Forte, ao lado do presidente
do IAB/SP, durante o ciclo
“depoimentos de gerações”
dução da arquitetura paulistana. Numa de
suas últimas participações foi um dos
depoentes no ciclo promovido pelo IAB/
SP “ Depoimentos de gerações”, deixando gravado o testemunho de seu período
profissional, da história da arquitetura
paulista e da história do IAB/SP.
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Henrique Schneider Pait - Também
no dia 19 de outubro, morreu o arq.
Henrique Schneider Pait, que se diplomou
em 1962. Sua significativa contribuição na
formação de arquitetos se inicia, quando
ainda estudante, participa da coordenação,
junto ao IAB, da marcante exposição em
homenagem a Frank Lloyd Wright, nos cursinhos da Fau/USP e do Anglo-Latino, continuando mais tarde nos cursos de arquitetura na Mackenzie e na Belas Artes. Com
sua atuação carismática e inovadora, marcou o carreira de muitos profissionais. De
1957 a 64, dirigiu, com outros colegas, seu
escritório de arquitetura, onde participou
da elaboração de projetos de artes gráficas
e de arquitetura. Desenvolveu equipamentos em alumínio junto à Alumínio Ajax, que
lhe possibilitou, a seguir, produzir extensa
e marcante obra escultórica em alumínio,
como a do Credicard Hall e do Hotel Blue
Tree, em São Paulo.

G.B.

ESPAÇO & CRÍTICA

O Provão em debate
O IAB abriu o debate sobre a aplicação do Exame Nacional de Cursos (Provão) ao ensino de Arquitetura e
Urbanismo. A pedido do presidente Gilberto Belleza, vários arquitetos opinaram sobre o assunto. A seguir,
uma síntese do depoimentos, cuja íntegra se encontra à disposição dos interessados na sede do IAB/SP:
“Inicialmente,
quero destacar que
dada a grande
quantidade de cursos de Arquitetura
existente em nosso Estado e em
nosso país, acredito na necessidade
do desenvolvimento de instrumentos de avaliação dos cursos oferecidos para a sociedade...
Quanto ao Provão, destaco que não acredito, do ponto de vista didático e pedagógico, em provas de múltipla escolha para a
avaliação da capacidade intelectual e profissional de quem quer que seja, sobretudo
de profissionais de nível superior. Particularmente no que diz respeito à Arquitetura,
esse tipo de avaliação dos alunos egressos
dos cursos de Arquitetura, somada à repercussão que se dá aos resultados desta prova em detrimento do processo de avaliação como um todo, gerou, no decorrer dos
dois últimos semestres, uma distorção ainda mais perniciosa e perigosa que a própria baixa qualidade de ensino e suas condições em diversas instituições...
Quanto ao exame recém-aplicado aos
alunos de Arquitetura... tratou-se de uma
prova que não abordou em nenhum mo-

mento as questões principais da prática profissional em Arquitetura...A prova aplicada
tratou única e exclusivamente de questões
acessórias da prática da Arquitetura.
Provas como esta que foi aplicada correm o risco de provocar conseqüências
opostas àquelas pretendidas ou desejáveis. Ou seja, correm o risco de apenas
criar uma informação distorcida junto à
sociedade tanto da capacidade de cada
uma das instituições avaliadas quanto da
qualidade geral dos jovens colegas que
se iniciam no mercado de trabalho”

prof. arq. Valter Caldana,
do Conselho do IAB

“Devemos preliminarmente considerar o alto interesse na realização de
avaliação das escolas de Ensino Superior, entendendo
esse exame como
parte de um processo mais amplo, no
qual os cursos de Arquitetura e Urbanismo
acabam de ser incluídos. Por ser a primeira
prova, devemos compreender as dificulda-

PLANO DIRETOR
E agora? – O IAB/SP promoveu, no dia
15 de outubro, mais uma rodada de debates sobre o novo plano diretor de São Paulo, com a participação do arq. E vereador
Nabil Bonduki, relator do projeto e do arq,
Jorge Wilheim, secretário municipal de Planejamento Urbano. O IAB já havia divulgado nota, posicionando-se sobre o novo Plano. O IAB elogiou o debate que a iniciativa
possibilitou, mas questionou alguns aspectos quanto a captação de recursos e a ausência de uma definição mais clara em relação à participação política e da comunidade na elaboração do plano.

des para a sua formulação, e por tratar-se
de um processo que deve evoluir, a partir
de experiências realizadas, as contribuições
e críticas sempre deverão ser de alto interesse. O IAB como organismo atuante de
representação dos arquitetos não pode furtar-se em contribuir e certamente suas ponderações serão levadas em consideração
para a formulação das próximas provas...
“Da análise cuidadosa da prova, nasce a
suposição que seus formuladores têm um
perfil predominantemente teórico, sem
envolvimento com a prática da produção
da arquitetura. Esse enfoque acadêmico
seria uma postura viciosa, no nosso entendimento, que não levaria a uma justa
qualificação do graduando como futuro
profissional e da escola que o produziria...
A prova não se propõe a testar a capacidade de imaginação e criatividade, em
resolver situações – ou seja, nunca na
prova há questões para medir a principal
habilitação dos arquitetos que é a de criar , resolver espaços – o projeto.
Enfim, parece que se tem muito a aprender com respeito à formulação de provas
para a avaliação do ensino de arquitetura,
mas o importante é que o primeiro passo
foi dado, ainda não satisfatório, mas sem
dúvida com a intenção de melhor fazê-lo...

arq. Arnaldo Martino

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP

O debate mobilizou arquitetos e
urbanistas de São Paulo
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Americana - presidente: Denise Alvares Bittar
Araraquara - presidente: José Luis Bizelli
Bauru - presidente: Monica Maria Donida
Campinas - presidente: Marcelo Daniel Hobeika
Franca - presidente Cláudio Barbosa Ferreira
Guarulhos - presidente: Mário Yoshinaga
Itatiba - presidente: José Augusto Silveira Franco
Jundiaí - presidente: Ricardo Ropelli Felippi
Litoral Norte - presidente: Davison Becato
Marília - presidente: Maria Cristina Bondezan
Mogi das Cruzes - presidente: Ana Maria Abreu Sandim
Presidente Prudente - presidente Arq. Kazuo Maezano
Santo André - presidente: Roberto Dias Marin
São Carlos - presidente: Elisabeth Brigida Bottamedi
São José dos Campos - presidente: Rolando
Rodrigues da Costa
São José do Rio Preto - presidente Arq. Maria
Augusta da Rocha e Silva
Sumaré - presidente: Marcos Hipólito
Soriocaba - presidente: Zuremar Basso Maia
Taubaté - presidente Paulo Gomes de Oliveira
Vinhedo - presidente: Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco

ELEIÇÕES ‘2002

Os candidatos, os arquitetos,
as licitações e a habitação
O IAB-SP consultou os candidatos ao Governo de São Paulo, com melhores índices nas
pesquisas do primeiro turno, quanto a questões que se referem à profissão e a atividades do
arquiteto. O Boletim registra, nesta edição, o depoimento de Geraldo Alckmin e José Genoino,
que concorreram ao segundo turno. Confira (e compare) a seguir as respostas às perguntas
formuladas aos candidatos, antes da eleição, que ocorreu no dia 27 de outubro.
- Como o sr. vê a participação dos
arquitetos no seu possível governo ?

DIVULGAÇÃO

Geraldo Alckmin – A prioridade de
qualquer governo democrático deve ser
a possibilidade de uma ampla participação da sociedade, em especial daqueles
que possuem melhores condições de
contribuir, em razão de seu objeto de
trabalho, como é o caso dos arquitetos,
engenheiros, administradores públicos,
dentre tantas outras categorias. Estamos
abertos á participação de todos os profissionais que estejam interessados em
contribuir para o desenvolvimento do
Estado, seja de forma individual, seja
através das organizações de classe. Em
relação aos arquitetos, basta um passeio
pela região da Luz, em São Paulo, para
apreciar a contribuição de alguns dos
melhores profissionais na construção da
Sala São Paulo e na recuperação e restauração de outros prédios, como a Pi-

nacoteca e o prédio onde funcionou o
DOPS e hoje abriga o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, projetado pelo
arquiteto Haron Cohen.
José Genoino – A participação dos
arquitetos no meu governo poderá se
dar de diversas formas. A formação
multifacetada e abrangente desses profissionais em relação aos problemas urbanos e regionais permite que ocupem
posição de destaque em vários setores
da administração pública contribuindo
na formulação de políticas, na elaboração e gerenciamento de projetos relacionados às obras de grande porte, ao
saneamento, à moradia e à questão
ambiental entre outros.
Porém a reformulação do papel do
Estado e a presença cada vez mais ativa da sociedade organizada fazem com
que a necessidade do profissional arquiteto não se restrinja a trabalho direto na administração Várias instâncias de
representação estão sendo pensadas e
as obras prioritárias de meu governo
serão projetadas e construídas a partir
da elaboração de projetos de qualidade. Outra perspectiva de participação
em equipes multidisciplinares será aberta com a retomada do planejamento das
regiões metropolitanas, desta vez com
a participação dos municípios na tomada de decisão.

- A aplicação rígida da lei de licitações em vigor vem impossibilitando a contratação de bons projetos
de arquitetura, e conseqüentemente, resultando em péssimas obras,
pela decisão de contratação, na
grande totalidade dos casos, pela
modalidade de menor preço. A Lei
indica que a melhor maneira de
contratação de serviços de arquitetura deveria se dar através da modalidade “melhor técnica e preço”
ou “concurso público”. Como o sr.
vê o tratamento desta questão no
seu possível governo ?
Geraldo Alckmin – A Lei n° 8.666/
93, Lei das Licitações, contém de fato
algumas imperfeições, e o Governo do
Estado de São Paulo vem trabalhando
para que sejam feitas as modificações
necessárias. Mas ela não tem impedido
obras de altíssimo nível, fruto de projetos extremamente bem elaborados, contratados em conformidade com os dispositivos legais em vigor. Por exemplo,
os postos do Poupatempo, projetados
por excelentes arquitetos, como Paulo
Mendes da Rocha, Carlos Bratke, Roberto
Loeb, Abrahão Sanovicz, Marco Antonio
Osek, Beno, Ricoy Torres e Colonelli.
Posso citar também a criação do Parque
da Juventude no espaço desativado do
antigo Carandiru, projetado pelo escri-

“

Nosso governo tem como diretriz que nenhuma obra
seja executada sem a existência de um projeto executivo
elaborado por quem de direito, um arquiteto ou
engenheiro, conforme o caso
GERALDO ALCKMIN

”
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DIVULGAÇÃO

“

A posição do IAB relacionando a falta de
qualidade do projeto com a escolha pelo “menor
preço” deve ser levada em consideração na revisão
dos procedimentos licitatórios...
JOSÉ GENOINO

”

tório Aflalo e Gasperini, o Programa de
Atendimento aos Cortiços-PAC, no Pari,
de autoria do arquiteto Ruy Ohtake, e,
claro, a Sala São Paulo, que se equipara
às melhores salas de concertos do mundo. Nosso governo tem como diretriz
que nenhuma obra seja executada sem
a existência de um projeto executivo, elaborado por quem de direito, um arquiteto ou engenheiro, conforme o caso.
José Genoino – Em relação às licitações para projeto de obras públicas
devemos distinguir duas situações.
Alguns projetos de especial interesse e
significado espacial, poderão ser objeto de
concurso público no qual a melhor proposta inscrita será escolhida a partir de
critérios de viabilidade técnica, urbanística e social. Entretanto, nem todas as obras
podem ser alvo desse tipo de certame.
Em geral a opção pela licitação baseada no menor preço decorre da facilidade e a objetividade desse critério de
escolha apesar desse método não excluir a possibilidade de favorecimentos.
A lei 8666 garante que serviços de natureza predominantemente intelectual,
entre eles o de projeto, podem ser avaliados pela “melhor técnica” e por um
conjunto de variáveis que combinem
“técnica e preço”. A posição do IAB relacionando a falta de qualidade dos projetos com a escolha pelo “menor preço”, deverá ser levada em consideração
na revisão dos procedimentos licitatórios
a ser implantado em meu governo. Será
necessária a construção de novos critérios de seleção em que se leve em conta
a experiência da empresa em lidar com
a complexidade de cada projeto e a capacidade técnica de seus profissionais.

- A questão habitacional sempre
foi para os arquitetos um ponto importante no desenvolvimento urbano das cidades. Mais recentemente
essa questão vem sendo tratada, em
todos os níveis de governo (municipal, estadual e federal), exclusiva-

mente como uma questão numérica e quantitativa, com soluções ultrapassadas que lembram o pósguerra na Europa, de péssima qualidade, esquecendo a grande contribuição que os arquitetos brasileiros sempre deram a esse tema.
Como o sr. vê essa questão tratada
em seu possível governo ?
Geraldo Alckmin – O governo vem
se empenhando no atendimento da demanda habitacional do estado, tanto que
vimos batendo recordes de construção
de unidades habitacionais no interior e
na capital. Mas a CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Estado) tem também, entre suas prioridades,
a preocupação no atendimento a questões como o atendimento às famílias de
baixíssima renda, que implica na produção de uma unidade tal que além de
atender às necessidades básicas da família desassistida, seja compatível com
sua possibilidade de endividamento.
Note-se que a dificuldade maior é
compatibilizar os diferentes aspectos da
demanda, visando resolver a questão
da melhor forma possível.
A CDHU tem, sempre que possível,
atendido a população carente, procurando adaptar as construções aos locais com
vocação adequada á sua implantação e
ao perfil da população que as receberá.
São essas peculiaridades que
condicionam o que os arquitetos poderiam criticar como padronização ou repetição de modelos, mas é preciso registrar
que a CDHU tem feito algumas tentativas para superar o problema, ao promover “projetos pilotos” como o Programa
de Atendimento a Cortiços (PAC), de Ruy
Ohtake, já entregue à população. Paralelamente, dentro do programa Qualihab
(Programa de Qualidade da Habitação do
Estado de São Paulo), foi assinado recentemente um acordo entre a CDHU e
organismos representativos do setor de
arquitetura, incluindo o Instituto dos Arquitetos do Brasil, no intuito de promo-
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ver ações na busca de melhoria da qualidade dos profissionais envolvidos e conseqüentemente do produto final.
José Genoino - A questão habitacional
foi tratada com bastante atenção em minhas propostas de governo buscando articular as diferentes realidades regionais
a uma melhor distribuição de recursos.
O diagnóstico e as propostas de política
habitacional para essa setor estão consolidados em documento (em anexo).
Especificamente em relação à arquitetura foi constatado a péssima qualidade
de vida dos conjuntos habitacionais, monotonia de projeto, conjuntos e
loteamentos descolados da malha urbana, desprovidos de infra-estrutura e desarticulados da política urbana. Além disso, o custo final das unidades sempre foi
elevado, com altos custos fundiários e de
produção, utilizando incorretamente os
recursos. Em decorrência dessas
constatações uma de minhas propostas é
a implantação de projetos e programas
com diversidade, levando em consideração as características da população local,
suas formas de organização e as suas condições econômicas e urbanas, evitandose soluções padronizadas e flexibilizando
as normas, de maneira a atender as necessidades dos diferentes tipos de intervenção. Outra diretriz importante referese à necessária articulação dos conjuntos
habitacionais implantados pelo CDHU
com as políticas urbanas municipais.

Gilberto Belleza,
presidente
edição: J.W.

NOTAS

COMISSÕES DE
TRABALHOS DO IAB-SP
A nova diretoria do IAB/SP se propõe a
recuperar a atuação da entidade baseada
nas Comissões de trabalho, por isso
estamos remontando vários grupos de
apoio à diretoria. As Comissões deverão se
reunir mensalmente e os associados que
desejam participar devem se inscrever
junto à secretaria.

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Candi Hirano
Composição Inicial
Arq. Francisco Petraco
Arq. Valter Caldana
Arq. Arnaldo Martino
Arq. Antonio Carlos Sant’anna
Arq. Paulo Correa
COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial
Arq. César Bergstrom
Arq. Edson Elito
Arq. Marcos Toledo
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial
Arq. José Eduardo Tibiriçá
Arq. José Luis Tabith
Arq. João Honório de Mello Filho
Arq. Valter Caldana
Arq. José Borelli
Arq. Ronald Tanimoto
Arq. Miguel Fabregues

Brasileiros vencem concurso da
UIA – Um grupo de estudantes da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio
de Janeiro foi o único da América
Latina a receber um dos prêmios no
concurso Architectures for the 21 st
Century, organizado pela UIA. O
tema do concurso: a ocupação de
uma área desativada de um antigo
pátio ferroviário em Berlinmitte, na
capital da Alemanha. O trabalho premiado, que propõe a inclusão social
de 300 mil turcos que vivem na periferia de Berlim, foi desenvolvido pelos jovens
Flavio Castellotti, Gabriel Duarte, Juliana Castro, Marcos Figueiredo, Renato Bertol
e Rodrigo Louro.

IntelliCAD – O IAB-SP, em ação
conjunta com a Abece, a Abrasip,
a AsBEA e o Sinaenco, formalizou acordo com a CADopia, empresa responsável pela comercialização do software IntelliCAD. O
acordo vai possibilitar, aos sócios do IAB, a aquisição do
software a preços bem acessíveis,
atendendo assim a uma das
reinvindicações dos arquitetos,
que sempre atentos à questão do
direito de autoria, manifestaram
desacordo com os preços praticados por algumas empresas.

COMISSÃO DE HABITAÇÃO
Coordenação
Arq. Joan Villá
Composição inicial
Arq. Elisabete França
Arq. Pedro Paulo de Melo Saraiva
COMISSÃO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Coordenação
Arq. Marcos Carrilho
Composição inicial
Arq. José Carlos Ribeiro de Almeida
Arq. Jon V. Maitrejeam
Arq. Haroldo Galo
Arq. Guilherne Mota
Arq. Victor Hugo Mori
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação (a definir)
Composição inicial
Arq. Miranda M. Magnoli
Arq. Ana Maria Antunes Coelho
Arq. Fabio Vital
Arq. José Ricardo de Carvalho
Arq. Ada (a uto Paes Manso
Arq. Pedro Mendes da Rocha
Arq. Issao Minami
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues
COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA
Coordenação
Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial
Arq. José Luis Tabith
Arq. João Honorio de Melo Filho
Arq. José Borelli
COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação
Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial
Arq. Pedro de Melo Saraiva
Arq. Silvana Zione

Novo boletim on-line – Também está
em fase de preparação um novo boletim
on-line, no estilo do portal da Arcoweb,
que será implantado brevemente, para
acesso dos sócios do IAB.

IAB
䡲

䡲

PRESENTE

O presidente do IAB/SP, Gilberto Belleza,
participou da mesa-redonda sobre o novo
projeto do MAC – Museu de Arte Contemporânea, na Cidade Universitária, em
São Paulo, no dia 9 de outubro.
O arq. Eleftérios Athanasopoulos representou o IAB na reunião-almoço, na sede
do Sindiscon-SP, que contou com a participação dos deputados Emerson Kapaz
(que falou sobre os projetos de lei que
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tratam da indústria da construção no programa Simples) e Arnaldo Jardim (que
apresentou suas considerações sobre o
PL 999/99, que institui o Prohab-Programa de Habitação Social do Estado
de São Paulo), no dia 9 de setembro.

䡲

A arq. Rosa Puchala representou o IAB
na mesa-redonda sobre o Plano Diretor da Vila Mariana, em São Paulo, no
dia 24 de setembro.

DIVULGAÇÃO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
Coordenação
Arq. Rosa Puchala
Composição inicial
Arq. Candido Malta Campos
Arq. Alberto Botti
Arq. Joaquim Guedes
Arq. José Magalhães Jr.
Arq. Tito Livio Frascino

Prêmio para Paulo Bastos – O projeto de restauro da cúpula da catedral de São
Paulo, de autoria do arq. Paulo Bastos, recebeu o 1° Prêmio do 3° Concurso de
Arquitetura Interamericano Procobre. A premiação, na categoria de projetos de
reciclagem e restauro, foi anunciada, em setembro, durante a III Bienal de Arquitetura, na cidade de Santiago do Chile.

Representantes’2002 do IAB/SP:

Biblioteca IAB
O IAB/SP recebeu um lote de livros doados
pela Cosac & Naify Edições e pela Fundação
José e Paulina. Os livros já estão catalogados
para a consulta dos sócios, na biblioteca do
IAB. Confira a lista de títulos:
Espelho Selvagem (Arte moderna no Brasil da primeira metade do século XX), Coleção Nemirovsky.
Os rumos da cidade/O urbanismo e modernismo em São Paulo, do arq. Cândido
Malta Campos.
Gaudi, de Judith Carmel-Arthur.
Caminhos da arquitetura/Vilanova Artigas,
da Fundação Vilanova Artigas (coordenação editorial de Rosa Artigas).
Le Corbusier, de Elizabeth Darling.
Frank Lloyd Wright, de Naomi Stungo
Oscar Niemeyer (e o modernismo de formas livres no Brasil), de David Underwood.

Joaquim Guedes, de Mônica Junqueira de
Camargo. Burle Marx, de Vera Beatriz
Siqueira.
Arquitetura na Itália –1500-1600, de
Wolfgang Lotz.
Arquitetura na Itália – 1400-1500, de
Ludwig H. Heydenreich.
Arte e Arquitetura flamenga – 1585-1700,
de Hans Vlieghe
Em obras: história do vazio urbano em
Belo Horizonte, de Carlos M. Teixeira.
Paulo Mendes da Rocha (organização
editorial de Rosa Artigas). Bauhaus, de
Judith Carmel-Arthur

Em debate, os concursos – Dia 29
de outubro, na sede do IAB/SP, um amplo debate de avaliação sobre os grandes concursos realizados pelo IAB
paulista. Entre outros, Reconversão Urbana-Largo da Batata, Memorial à República de Piracicaba, Carandiru, Marina de
São Sebastião, Igreja Matriz de Cerqueira
Cesar, Teatro Unicamp. Inf. IAB/SP, fone
(11) 3259-6866.
Debatedores: Gilberto Belleza, Pedro
Cury, Roberto Aflalo, Hector Vigliecca e
José Carlos Ribeiro de Almeida.

Diálogo com o espaço (curso extensivo) – Com promoção do Grupo Moinho
Brasil (de 22 a 24 de novembro). Inf. fone/
fax (14) 4610677 e 460-4814.
Vila da arquitetura – Durante o “Construir’2002”, que acontece no Rio Centro,
RJ, de 6 a 7 de novembro, será montado
um espaço destinado à apresentação de
projetos de arquitetos brasileiros. A iniciativa é da revista maisarquitetura, que contou a participação de outras parcerias. Inf.
maisarquitetura, fone (11) 3819-2355.

CONCURSOS & PREMIAÇÃO
Centro Histórico de Sumaré, SP. A Prefeitura Municipal de Sumaré, no interior
paulista, abriu concurso público nacional,
com o apoio do IAB/SP, para a transformação urbanístico-arquitetônica e estrutural, em nível de estudo preliminar, do Centro Histórico da cidade. Atenção! Outras
informações, IAB/SP, fone (11) 3259-6866.
Santana de Parnaíba, SP – Também foi
aberto, com apoio do IAB/SP, o concurso
público nacional para propostas e soluções urbanas e arquitetônicas para a cidade de Santana de Parnaíba (inscrições
até 2/12). Inf. IAB/SP, fone (11) 3259-6866.

Premiação IAB/SP’2002 – (inscrições
até 29/11). Categorias: projetos (e
obras) de edificações * projetos de urbanismo * paisagismo * arquitetura de
interiores * comunicação visual/objetos * trabalhos escritos (reportagens,
ensaios, críticas, pesquisa). Atenção:
obras e trabalhos executados no biênio
01 / 02. Confira o Regulamento no site
(www.iabsp.org.br). Júri (projetos e
obras): João Carlos Cauduro, Renato
Dal Pian, Sérgio Pillegi, Ubirajara Gilioli
e Roberto Loeb. Júri (trabalhos escritos); Maria Helena Flyn, Marlene Yurgel
e José Geraldo Simões.

Novo Concurso – No ultimo dia 24 de outubro o IAB/SP assinou com a Secretaria
da Juventude e Esportes do Estado de São Paulo contrato para organização de
Concurso Nacional de Idéias para Modernização do Complexo Esportivo Constancio
Vaz Guimarães (Ibirapuera), que pretende renovar todas edificações existentes,
inclusive o Ginásio do Ibirapuera.
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ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra
CAD
Comissão de Trabalho Otimização e Padronização
de Informações em CAD
Eduardo Sampaio Nardelli - Titular
Adriano Cotrim Pita - Suplente
CEUSO
Miriam Tibiriça – (titular)
Adriano Cotrim Pita - (suplente)
CIC
Comissão da Industria e Construção
Pedro Cury - Titular
Eleftérios Athanasopoulos - Suplente
CNLU
Comissão Normativa de Legislação Urbana
Arq. Tito Livio Frascino - (titular)
Arq. José Luiz Tabith Jr. - (Suplente)
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Comissão de Proteção a Paisagem Urbana – CPPU
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues – (titular)
Arq. Issao Minami - (Suplente)
COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida
COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA - CENTRO/EMURB
Representantes do IAB-SP:
Arq. Rosa Maria Puchala – (titular)
Arq. Francisco Spadoni – (suplente)
COMISSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO URBANA E FUNCIONAL DA REGIÃO DA
RUA TREZE DE MAIO – PROBEXIGA.
Arq. Rogerio Marcondes Machado - (titular)
Arq. José de Souza Moraes - (suplente)
COMLU
Comissão Municipal de Limpeza Urbana:
arquiteta Mônica Teófilo Drucker (titular)
arquiteta Maria Helena Bronowski (suplente)
CONDEPHAAT
Jon Andoni V. Maitrejean
CONPRESP
Arq. José Marcos Carrilho
CONSEMA
Arq. Eduardo Trani
Arqª. Helene Afanasieff
CREA/SP
Titular
Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I. Ribeiro de Almeida,
Miguel Gustavo Fabregues, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Elisabete
França, Ronald Celestino Tanimoto
Suplente
Jose Luiz Tabith Jr., Rolando Rodrigues da Costa, Paulo Oropallo Pascotto
Francesco Rivetti, Edson Jorge Elito
Regina Maria Duarte Doria
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA
Arq. Francisco Prestes Maia Fernandes
Arqª. Renata Helena de Paula
FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva
METRÔ
Comissão Consultiva de Arte
Vasco de Mello
PROCENTRO
Arq. José Armenio de Brito Cruz - (titular)
Arq. Pedro Nosralla Jr. - (suplente)
PROPAULISTA
Comissão Plenária Deliberativa do
Programa de Requalificação Urbana e
Funcional da Região da Av. Paulista.
Pedro Cury (titular)
Fernando Magalhães Jr. (suplente)
SINAENCO
Núcleo de Assessoria de Apoio aos Novos Prefeitos Eleitos
Arq. Renato Dal Pian (titular)
Arqª. Silvia Chile (suplente)
SEHAB / COLEGIADO
Representantes do IAB-SP:
Arq. Marco Fogaccia - (titular)
Arq. Gilberto Belleza - (suplente)
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Arq. Miranda Martinelli Magnoli - (titular)
Arqª. Ana Maria Antunes Coelho - (suplente)
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DE SANTOS
Arq. Nelson Goncalves de Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE
SÃO PAULO - SEMPLA
CONSELHO CONSULTIVO / PLANO DIRETOR
Arq. Rosa Maria Puchala
Arq. Gilberto Belleza
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Luiz Laurent Bloch
SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA
Arq. Eduardo Trani
Arqª. Helene Afanasieff
SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de SP.
Arq. Jon Andoni Vergareche Matrejean
Arqª. Lílian de Almeida Dal Pian
Arq. Marcos José Carrilho
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Comissão de Transporte
Arq. Anne Marie Sumner
Arq. Pedro Paulo de Melo Saraiva
Arqª. Silvana Vione
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Comissão de Proteção a Paisagem Urbana - CPPU
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues - (titular)
Arq. Issao Minami - (Suplente)
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Comissão Permanente Julgadora de Licitações
Arqª. Maria Giselda Cardoso Visconti

AGENDA

Biênio 2002 / 2003

Outubr
o
Outubro
Dia 31 – Não se esqueça: é dia de
mais uma “Quinta Musical”, na sede
do IAB. Venha participar!
Novembro
Novembr
o
11, 12 e 13 –
II CICOM –
Congresso Internacional da
Construção Metálica. O IAB/SP participa com uma exposição especial
de projetos em aço realizados por
vários arquitetos. Inf. IAB/SP, fone
(1) 3259-6866.

2003
De 29 de abril a 3 de maio, de 2003,
acontece no Rio, o XVII Congresso
Brasileiro de Arquitetos, sob o tema
“Arquitetura e Urbanismo face à
globalização”. Paralelamente ao evento, será realizada a 1ª Mira-Mostra Internacional Rio Arquitetura, com exposições de trabalhos de arquitetos de
vários países sobre o tema arquitetura e cidade/www.iabrj.org.br

Dezembr
o
Dezembro
6 e 7/12 – Congresso Estadual de
Arquitetos, em São Carlos, SP. Com
o tema “A arquitetura face à globalização”, em preparação ao Congresso Brasileiro, eu acontece no Rio,
no ano 2003. Inf. IAB/SP, fone (11)
3259-6866.

V BIA - De 19 de abril a 31 de maio de
2003, acontece a V Bienal Internacional
de São Paulo. Sob a curadoria dos arqs.
Pedro Cury e Ricardo Ohtake, o evento
terá como eixo temático principal a Metrópole/ Inf. fone (11) 55745922/e-mail:
bienalsp@uol.com.br. Veja regulamento
no site: www.iabsp.org.br

RELAÇÃO DE NOVOS SÓCIOS DO PERÍODO DE 05/07/2002 a 11/10/2002
Andrea Soares Maginador
Carlos Eduardo Vieira
Denise Colino Ribeiro
Jeannine Maria Mallmann de Sampaio
Renato Matti Malki
Claudia Bertucci Nunes Franchi

Luciana Aparecida Pelatti Pavarina
Luciano Torres Tricárico
Andre Luis Delfiom De Almeida
Alex Marques Rosa
Carla Bergami Soares
Claudia Mota Da Silva

A R Q U I T E T O
Mostre sua cara! Arquiteto, o Boletim quer registrar sua opinião e comentário
sobre temas atuais: IAB/Colégio de Arquitetos, concursos, Plano Diretor,
cidade, arquitetura brasileira contemporânea. Participe!

BOLETIM IAB
Rua Bento Freitas, 306 • 4º andar •CEP 01220-000 • São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br • http://www.iabsp.org.br

A
R
T

Atenção: o código da
entidade a ser preenchido
no formulário da Art é
064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os
10% do valor da taxa
sejam repassados ao IAB.

• Conselho Diretor •
presidente
Gilberto Belleza
vice-presidente
Antonio Carlos Sant'anna Jr
vice-presidente
Marcos Carrilho
vice-presidente
Dacio Araújo Benedito Ottoni
vice-presidente núcleos
Ronald Tanimoto
vice-presidente financeiro
Paulo Sophia
diretor financeiro
Antonio Claudio Pinto da Fonseca
secretaria
Eleftérios Athanasopoulos
Lilian de Almeida Dal Pian
Cecília Pisetta
• Diretoria •
Paulo Roberto Corrêa • Fernando de
Magalhães Mendonça • Regina
Helena Vieira Santos • José Francisco
X Magalhães • Pedro de Melo Saraiva
• Carlos Andrés H Arriagada
• Larissa Garcia Campagner
• Francisco Prestes M Fernandes
• Ricardo Carvalho Lima Ramos.
• Conselho Superior •
Pedro Antonio Galvão Cury • Pedro
Paulo de Melo Saraiva • Carlos Bratke
• Renato Luiz Martins Nunes
• José Magalhães Jr • Joaquim
Manuel Guedes Sobrinho • José
Eduardo de Castro B Tibiriçá • Edson
Jorge Elito • Valter Luiz Caldana Jr •
José Carlos I Ribeiro de Almeida •
Elisabete França • João Honorio
de Mello Filho • José Luiz
Tabith Jr • José Borelli
Neto • Arnaldo Antonio Martino
• Lucio Gomes Machado • Ronald
Tanimoto • Tito Livio Frascino
• Conselheiros Vitalícios •
Fábio Penteado
Miguel Pereira
Fábio Goldman
Ciro Pirondi

Instituto de Ar
quitetos do Brasil • SP
Arquitetos
Este boletim é uma publicação oficial do
IAB • Instituto de Arquitetos do Brasil/Depto. São Paulo
Editor Resp Gilberto Belleza • Coord Editorial Lilian Dal Pian
Edição José Wolf • Arte José Roberto Ferreira Jr
R Bento Freitas, 306 • 01220-000 • Fone 3259.6866 • Fax 3259.6597 • São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br • http://www.iabsp.org.br
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Apesar de tudo, avançamos!
O presidente do IAB/SP faz o balanço das atividades da entidade durante 2002
e conclui que, apesar da crise econômica, o IAB continua avançando...

colecione o boletim do IAB

C

oncluindo mais um ano, temos
muito para relembrar e registrar. Infelizmente, boa parte da ativa atuação do IAB em 2002 ocorreu num contexto bastante negativo para os arquitetos, decorrente de um ano eleitoral, e mais
ainda, em função de uma crise econômica na qual a construção civil foi uma das
áreas mais afetadas. Apesar de o IAB/SP
ter desempenhado importante papel durante 2002, não podemos comemorar totalmente devido à situação em que ainda
se encontra boa parcela dos arquitetos.
Mesmo assim, vale recordar a contribuição que esta entidade procurou ampliar
objetivando melhorar essa situação.
Iniciamos a nova gestão mais organizada e profissionalizada, dando continuidade à gestão anterior que facilitou vários
procedimentos e iniciativas atuais. O ponto alto do início da atual diretoria foi o
tombamento do edifício do IAB/SP, ampliando a importância do grande marco
de nossa sede. A cerimônia de homenagem aos autores do projeto, além da homenagem a Oswaldo Correa Gonçalves,
membro da 1° diretoria e ex-presidente do
IAB, e também a exposição Novíssimos
Arquitetos, contemplaram, por outro lado,
a dualidade existente entre novas e antigas gerações, que fazem a história do IAB.
Mais do que citar a extensa quantidade

de eventos realizados (poucas vezes na
história do IAB/SP ocorreram tantos eventos com a sede sempre ocupada e movimentada com diversas exposições e debates), vale a pena ressaltar alguns, que
pela importância justificam a citação.
A presença da prefeita de São Paulo
Marta Suplicy, com parte de seu secretariado, em nossa sede reafirmou a importância e o valor que conquistamos junto à
sociedade. A cerimonia comemorativa da
eleição do representante do IAB na UIA
marcou outro ponto importante durante
2002.. A presença do novo presidente da
UIA, arquiteto Jaime Lerner, ainda como
governador do Paraná em nossa sede, fortaleceu a imagem do IAB e o papel do
Colégio Brasileiro de Arquitetos, para o
fortalecendo a nossa profissão.
Os concursos foram outro ponto positivo, por sua quantidade elevada, reflexo
de nossa firme posição em defesa do concurso público, demonstrada inclusive pela
interrupção da proposta para nova sede
do MAC na Água Branca, grande parte
pela ação do IAB/SP, motivando até um
debate sobre concursos, com o objetivo
de, através de críticas e sugestões, aperfeiçoarmos as bases de organização de
outros, no futuro. Uma comissão especifica sobre o tema, inclusive, está sendo
montada, com a participação aberta a to-

IAB: ex (e) presidentes da entidade – da esquerda para direita: Arq. Eurico
Prado 1974/1975 - Arq. Kneese mello 1947/1949 - Arq. Oswaldo Bratke 1950/
1951 - Arq. Pedro Paulo Saraiva 1970/1971 - Arq. Paulo Mendes da Rocha 1972/
1973 - Arq. Oswaldo C. Gonçalves 1962/1963 - Arq. Benno Perelmutter 1976/
1977 - Arq. Alberto R. Botti 1964/1965 - Arq. Julio Neves 1966/1967 - Arq.
Roberto Cerqueira Cesar - Arq. Icaro de Castro 1956/1961.

dos sócios, e que deve se reunir já no
inicio de 2003.
A eleição da nova Direção Nacional do
IAB, que contemplou na vice- presidência nosso nome como representante de
São Paulo também deve ser registrada
como fato significativo da atuação e importância da entidade paulista..
A desejada periodicidade de nosso Boletim impresso, aliada à reformulação de nosso site, já no ar ( vale uma visita de todos
pela quantidade de informações e imagens),
representam também importante passo no
sentido da transmissão e agilidade das informações. Tudo isso, além de todo o trabalho
desenvolvido em outras áreas, ampliaram o
espaço do IAB/SP junto a mídia.
Por fim, a Premiação Anual do IAB
representa bem nossa situação neste momento. O recorde de inscrições, quase 200
trabalhos inscritos com mais de 160 trabalhos e propostas registrados, reflete o
reconhecimento do trabalho desenvolvido no IAB, resultado de ampla participação de nossos colegas em todos eventos
que estamos realizando, fruto do empenho de nossa diretoria em resgatar o IAB
e seus eventos, como espaço de valorização da arquitetura e do arquiteto.
GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP
e vice- presidente do IAB nacional

da esquerda para direita: Arq. Carlos Bratke 1992/1993 - Arq. Pedro Tadei 1978/1979 Arq. Pedro Cury 1988/1989 - 1990/1991 - 1996/1997 - 1998/1999 - Arq. Benno Perelmutter
1976/1977- Arq. Abelardo Gomes de Abreu 1968/1969 - Arq. Renato Nunes 1984/1985 Arq. José Magalhães 1982/1983 - Arq. Rita Cassia A. Vaz 1983 - Arq. Paulo Mendes da
Rocha 1972/1973 - 1986/1987 - Arq. Pedro Paulo M. Saraiva 1970/1971 - Arq. Julio Neves
1966/1967 - Arq. Alberto Botti 1964/1965 - Arq. Oswaldo Gonçalves 1950/1951 - Arq.
Gilberto Belleza 2000/2001 - 2002/2003 - Arq. Haroldo Pinheiro - Presidente DN
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ENTREVISTA
Nadia Someck

A nova presidente da Emurb fala, com exclusividade
para o Boletim, sobre seus planos de ação e a
participação dos arquitetos no projeto para o Centro:
- Qual sua principal missão ao
assumir a presidência da Emurb?
- A minha missão seguindo orientação
da prefeita é a de criar uma agência de
desenvolvimento para a área central. Portanto, o objetivo principal é fazer um projeto para o centro e incrementá-lo.
- Esse projeto passa por que decisões?
- Passa pela criação dessa agência, que
vai possibilitar a articulação das ações do
próprio governo municipal e das forças
sociais que produzem o centro.
- Seria, portanto, uma agência
multidisciplinar?
- É uma agência pública que vai contar
com a participação da sociedade civil, das
forças sociais locais, como o Viva o Centro e os movimentos populares, que já
estão mobilizados e que já possuem uma
base de ação.

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
Americana - presidente: Denise Alvares Bittar
Araraquara - presidente: José Luis Bizelli
Bauru - presidente: Monica Maria Donida
Campinas - presidente: Marcelo Daniel
Hobeika
Franca - presidente Cláudio Barbosa Ferreira
Guarulhos - presidente: Mário Yoshinaga
Itatiba - presidente: José Augusto Silveira Franco
Jundiaí - presidente: Ricardo Ropelli Felippi
Litoral Norte - presidente: Davison Becato
Marília - presidente: Maria Cristina Bondezan
Mogi das Cruzes - presidente: Ana Maria
Abreu Sandim
Presidente Prudente - presidente Arq.
Kazuo Maezano
Ribeirão Preto – Presidente: Arq. Valter Luis
Secco Felix
Santo André - presidente: Roberto Dias Marin
São Carlos - presidente: Elisabeth Brigida
Bottamedi
São José dos Campos - presidente: Rolando
Rodrigues da Costa
São José do Rio Preto - presidente Arq.
Maria Augusta da Rocha e Silva
Sumaré

- presidente: Marcos Hipólito

Soriocaba - presidente: Zuremar Basso Maia
Taubaté - presidente Paulo Gomes de Oliveira
Vinhedo - presidente: Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco
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- Sendo arquiteta-urbanista, como
vê a participação dos arquitetos
nesse projeto?
- O papel do arquiteto é essencial porque ele trabalha com o espaço e, portanto, o desenho da cidade passa por ele.
Agora, com a nova visão de gestão da
cidade, o urbanista deve aliar o projeto à
sua implementação. Não basta mais só
projetar, mas é preciso criar condições
para sua implantação para que não aconteça mais o que tem ocorrido, indo o projeto para a gaveta..
- Assim, a sra. pretende rever alguns projetos que estão engavetados?
- Claro. Tudo que foi produzido para o
Centro está sendo revisto. Há um conhecimento acumulado em relação ao Centro que deve ser reestruturado para se garantir um financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, na

ordem de cem milhões de dólares. A missão do Bird que se reuniu com a gente,
saiu convencida que o projeto é viável e
que se deve fazer esse investimento.
- O IAB também faz parte dessa
parceria?
- Já me reuni com a diretoria do IAB e
com o presidente Gilberto Belleza para
convidar o IAB a participar e nos ajudar a
estabelecer as linhas e diretrizes gerais
do projeto.
entrevista a JOSÉ WOLF

SEMPLA
A arq. Rosa Puchala, representante do
IAB/SP na Comissão Consultiva de Uso
do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA, da Prefeitura do
Município de São Paulo, participou de
reunião da secretaria, no dia 31 de outubro, no gabinete do secretário municipal
de Planejamento Urbano, Jorge Wilhein.
O objetivo do encontro foi debater critérios orientadores para a revisão e
estruturação da Lei de Parcelamento do
Solo de acordo com diretrizes e prazos
estabelecidos pelo Plano Diretor Estratégico. Na oportunidade, os representantes
das entidades levantaram questões relacionadas ao tema, entre as quais:
1 O arq. Cândido Malta Campos enfatizou
sua preocupação quanto às falhas do
Plano Diretor Estratégico quanto às
definições gerais da política urbana da
cidade, como o potencial construtivo
de cada subprefeitura, a política de uso
do solo e sua imbricação nos planos
setoriais, principalmente de transportes e habitação. Propôs a contratação
de serviços da FAUUSP para a elaboração destes planos;

2 O arq. Cândido Malta, pelo Movimento defenda São Paulo, apelou para a
experiência
acumulada
em
zoneamento, e para a permanência de
zonas muito claras e definidas que nasceram de comum acordo com a sociedade, como algumas Z1 que estão em
revisão, como a da Cantareira. ...
3 A representante do IAB/SP salientou que
de acordo com o Plano Diretor Estratégico, o princípio é de desregulamentação
e de mistura de usos, o que contraria os
princípios de reforço do zoneamento,
conforme exposto pelo arq. Cândido
Malta Campos...
4 A representante do IAB/SP colocou
ainda a necessidade da nova legislação se aparelhar para a previsão de
impactos urbanísticos e ambientais o
que leva não só à necessidade de revisão da legislação como também à
necessidade de estruturar a administração e a gestão municipal para o planejamento.. (confira o texto completo
no site do IAB/SP).
ROSA PUCHALA

ESPAÇO & CRÍTICA

Concurso: uma ginástica intelectual
Por favor, parem de fazer perguntas!

P

rogramas de concurso ou bases de
concursos são mesmo bases. O pro
grama estabelecido não é o projeto
pronto, mas as condições básicas que o
projeto tem que atender. Portanto, o programa não deve ser transcrito literalmente. O arquiteto atua precisamente nas lacunas deixadas no programa, procurando ler nas entrelinhas e estabelecer relações entre os elementos dados, com base
em sua experiência, vivência e cultura.
Este modo de atuação sempre implica um
risco, que precisamente, poderá ser seu
diferencial. Esta prática, enfim, merece
algumas considerações:
Quando um participante descobre a solução, para que essa seja possível necessita de um artifício não descrito nas bases,
mas o concursando costuma ficar na dúvida ...Aí tem a brilhante idéia de perguntar ao consultor sobre a legalidade ou
pertinência de sua solução!!! Uma vez feita a pergunta essa possibilidade é respondida sistematicamente com uma negativa,
pois o assessor não é o júri.. Conclusão:
essa possibilidade (que a experiência demonstra ser a idéia vencedora) deve ser
avaliada apenas pelo júri. Suspeito que
esta seja a essência do trabalho do arquiteto: encontrar os desdobramentos .
Assim, proponho eliminar definitivamente a fase de perguntas, porque, afinal, o que não está proibido, está permitido. Isso evitaria:
- gastar o precioso tempo (e custos) do
assessor;
- receber em pouco tempo antes da
entrega, modificações do programa em
assuntos, às vezes, fundamentais;
- cercear as possibilidades das relações
inusitadas.
Socorro!...vem aí a lei 8.666. Agora, os
concursos são regidos pela lei de licitações públicas e adendos. Ainda bem que
são apenas sobre a técnica, e ainda bem
que não se aplica ao pé da letra, não acredito que as condições dos concursos melhorem sua legitimidade e sua qualidade
com a aplicação de uma lei que apenas
quantifica. Não se pode medir um concurso, salvo aspectos gráficos, áreas e outros
pormenores. O concurso é uma verdadeira ginástica intelectual e esta atividade só
pode ser medida com outra ginástica intelectual, é um jogo refinado da inteligência
humana e não um comparativo de preços
ou súmula de papelada dos acervos técni-

cos e outros atropelos...Os concursos, enfim, são polêmicos por sua própria natureza, e é aqui que reside seu interesse.
Cadê o corpo de jurados?Acredito que
exista um colégio de júris no IAB. No entanto, não é divulgado nem renovado. Também deveria ser permitido aos participantes votar por um membro no júri, que os
representasse. A votação se realizaria sempre no momento da entrega dos trabalhos
mediante uma lista de nomes previamente
divulgada. O IAB renovaria, num período a
ser estabelecido, seu corpo de júris, a partir
de indicações feitas, por exemplo, pelos
professores das diversas escolas de Arquitetura do Brasil, o que seria salutar para a
renovação do pensamento acadêmico. O
importante é que cada geração, cada turma
de uma escola, cada região tenha em algum momento, seu júri. Isso possibilitaria
maior identificação dos participantes e maior
confiança no processo.
Concursos, sim! Defendo o concurso
público, sem restrições. Quem já participou sabe que um concurso de arquitetura
representa a possibilidade de acessar a um
grande projeto por talento próprio. No
entanto, houve casos, em que se entregou
ao cliente não uma solução, mas um problema. Para se evitar isso, é necessário criar, através do IAB, mecanismos que protejam tanto o cliente quanto o arquiteto...
Sobre as formalidades mínimas do julgamento. Um tema que vale uma tese.,
que pressupõe como se faz crítica. A decisão, enfim, será feita por votação e o
resultado só será válido por maioria.. O
júri deve comentar, na ata, as razões de
sua decisão...então, é necessário que o
júri cumpra uma função didática, crítica...
O custo social e econômico. O concurso
quase sempre move centenas de profissionais trabalhando gratuitamente para um cliente, e na perspectiva atual é uma condição
no mínimo injusta. No entanto, não vejo um
acesso mais democrático a um trabalho! Mas,

então, como fazer deste procedimento um
trabalho gratuito mas aceitável? Para isso,
devemos repensar os seguintes assuntos:
- reduzir as solicitações a elementos
mínimos aceitáveis, o suficiente para a sua
compreensão e clareza;
- reduzir os tamanhos e a quantidade de
pranchas, na maioria dos casos é suficiente
um formato A3 (na maioria dos concursos
internacionais são no máximo 3 folhas A3);
- reduzir a própria complexidade do programa a seus elementos fundamentais (para
também melhorar o desempenho do júri).
Sobre o concurso em duas fases. Se um
concurso convencional já é criticado quanto a seu esforço social e econômico, o concurso em duas fases começa a ser quase
predatório à saúde da classe. No entanto,
a prática desse sistema sempre inclui um
pagamento de honorários para os projetos selecionados. Que razões existem para
a realização desse tipo de prática? Muito
simples, o júri e principalmente o cliente
querem conhecer o autor e verificar a sua
confiabilidade antes de assinar um contrato. Nos concursos internacionais já constitui uma prática comum com uma diferença fundamental: a segunda fase também é sigilosa. Somente os selecionados
para a segunda fase são informados individualmente da classificação através de procedimentos conhecidos pela norma de
concursos de arquitetura da UIA, o que
evita favoritismos inconscientes do júri, e
assegura a lisura das decisões.
Cultura. Afinal, o que é cultura? Cultura é
aquilo que permanece. Portanto, eventos
de qualquer natureza que não são de
alguma maneira registrados não existem
para a história das sociedades humanas
( remember Santos Dumont).
Um concurso deve estar registrado de algum modo. Hoje é mais fácil que nunca,
basta solicitar aos participantes um CD e/ou
um jogo de cópias reduzido para um arquivo e ainda prever no orçamento uma pequena soma para remunerar o trabalho de
arquivamento e catalogação, publicações são
outros quinhentos. Sugestão: que este arquivo esteja à disposição de pesquisadores e
revistas que poderão usá-lo mediante pagamento de taxa em benefício de nosso querido Instituto que poderá converter a despesa
de concursos em lucro no devido tempo.
Sobre as remunerações: Bem!. Afinal,
quem está interessado em dinheiro?
HECTOR VIGLIECCA
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CAD

DIREITO

Projetos em CAD

“Sociedades de
arquitetura isentas do
recolhimento da cofins –
economia tributária”

Já está à disposição dos arquitetos, a publicação “Dir etrizes Gerais para a
intercambialidade de Projetos em CAD”,
lançada pela Editora Pini, com CD –ROM
anexo, sobre a normatização dos procedimentos e elementos de representação
gráfica, via computador, do pr ojeto
arquitetônico.
A publicação resultou do esforço desenvolvido, há mais de dois anos, pela
AsBEA, com a participação dos arquitetos Marcelo
Wester mann, Miriam Castanho e
Roberto Amá, sob a coordenação do atual presidente da AsBEA, arq. Henrique
Cambiaghi.
Em síntese, o estudo propõe a caracterização de responsabilidades de projetistas
e clientes, a padronização das layers
diretórios e arquivos e a adoção do uso de
desenhos referenciados, a partir da unificação dos padrões, para facilitar o intercâmbio de informações entre as diversas
equipes que participam do desenvolvimento
de um projeto de arquitetura.
Além disso, estabelece diretrizes para

a entrega de arquivos de desenhos digitais fechados, procurando proteger
o direito autoral
e resguardar a
questão de responsabilidade técnica dos profissionais
envolvidos.
As diretrizes definidas na publicação
foram baseadas nos modelos das normas
americanas e canadenses da AIA, CSI,
NBSI, e na européia ISO. Com isso, pretende-se, que sejam aprovadas pela ABNT,
para que possam se tornar uma norma
válida em todo o território nacional.
Conforme tem enfatizado o arquiteto
Cambiaghi, para que isso se torne realidade, é fundamental que os profissionais adotem e implantem as novas diretrizes, contribuindo, com críticas e sugestões, para o seu aperfeiçoamento,
acessando o site: www.asbea,org.br
EDUARDO SAMPAIO NARDELLI

2003 – A diretoria do IAB/SP e a equipe do Boletim desejam aos
seus colaboradores, leitores e sócios um Natal feliz e um 2003
com muitos projetos que se concretizem!

Docol lança linha de
metais com design
exclusivo
Com design exclusivo, a linha DocolArte
Quyron, o lançamento moderno da Docol
Metais Sanitários agora apresenta uma
gama maior de produtos como misturador
para lavatório de mesa bica alta (foto), misturador para lavatório
de parede, misturador para bidê standart, torneira para lavatório
de mesa bica alta, ducha higiênica com registro 90 o e acabamentos
para registros. Os produtos podem ser encotrados nos acabamentos Chrome e Acetinado.
Os metais da linha Quyron, assim como as demais linhas
DocolArte, possuem sistema de vedação perfeito, que utiliza pastilhas cerâmicas resistentes ao desgaste, e acionamento suave, de
um quarto de volta. Os produtos DocolArte agregam a diversidade
e sofisticação de estilos e acabamentos, funcionalidade e superior
padrão de qualidade Docol, com 10 anos de garantia
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Os escritórios de arquitetura podem
estar isentos do recolhimento da contribuição para o financiamento da
seguridade social (cofins), instituída pela
lei complementar 70/91, caso preencham os requisitos do artigo 6º, inciso
ii da citada lei complementar cumulativamente ao disposto no artigo 1º do
decreto-lei 2.397/87.
Os requisitos, em síntese, são:
A) seja sociedade constituída exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas
no brasil;
B) tenha por objetivo a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada e;
C) esteja registrada no registro civil das
pessoas jurídicas.
Assim, as pessoas jurídicas que se enquadrarem nas características acima podem se beneficiar desta isenção tributária, de forma a não mais serem obrigadas
ao recolhimento de tal contribuição
doravante, bem como pleitearem a restituição, com juros e correção monetária,
do que foi recolhido desde 1996.
A isenção e restituição seriam obtidas
mediante o ingresso de ação judicial ou
através de pedido administrativo perante
a receita federal.
Frise-se que, tanto a justiça federal
quanto a esfera administrativa federal
(através do conselho de contribuintes do
ministério da fazenda), vem reconhecendo este direito à isenção e à restituição,
permitindo uma valiosa economia tributária, tendente a minorar os maléficos
efeitos da elevada carga fiscal pátria sobre o caixa da empresas e se constituído
poderosa ferramenta para diminuição de
custos e enfrentamento da acirrada concorrência.
Concluindo, um legal e eficaz planejamento tributário pode ser o diferencial
para o sucesso de um empreendimento,
razão pela qual recomenda-se atenção ao
tema deste breve artigo.
RICARDO PIRAGINI
sócio de ricardo piragini advocacia.
piragini.adv@aasp.org.br

DEBATE
O IAB organizou, em outubro, dois grandes debates. Um sobre os concursos
públicos e outro sobre o programa Monumenta. Confira:
Concuros
Como avançar e aperfeiçoar os mecanismos de um concurso de arquitetura? Em síntese, foi o eixo central do debate, que reuniu arquitetos e
estudantes de Arquitetura, no
dia 29 de outubro, na sede
do IAB/SP.
Abrindo o encontro, o presidente Gilberto Belleza destacou o papel desempenhado pelo IAB na organização
dos concursos, dentro das
normas estabelecidas pelo
Conselho Superior do IAB nacional e pela União InternaÀ mesa, Hector Vigliecca, Aflalo, Belleza,
cional de Arquitetos –UIA.
Pedro Cury e José Carlos Ribeiro (Zeca)
Com clareza didática, explicou o longo processo de procedimentos
1) a validade do concurso para a ativie decisões que envolve a realização de
dade profissional e, também, para a evoum concurso de arquitetura, que já atralução da arquitetura brasileira; 2) o provessou uma fase de descrédito. Admitiu
cedimento operacional que envolve uma
falhas e imperfeições, que podem ser aprisérie de variáveis, pois cada concurso
moradas através de sugestões e contritem suas próprias características; 3) e,
buições dos profissionais. Sugestão: um
finalmente, o procedimento legal. Suamplo debate sobre o tema, que permagestão: a criação de uma assessoria jurínece polêmico e aberto. Admitiu que a
dica, para orientar e dirimir dúvidas dos
lei de licitações continua a pedra no meio
participantes.
do caminho dos concursos
José Carlos Ribeiro, do Conselho SupeÀ mesa, os debatedores convidados:
rior, lembrou os motivos que movem um
Hector Vigliecca, Roberto Aflalo, José
concurso, além do desejo de se buscar
Carlos de Almeida (Zeca) e Pedro Cury.
um projeto com qualidade. Pode ser uma
Pedro Cury, ex-presidente do IAB/SP,
questão de marketing, um motivo polítiagradeceu o convite para participar do
co e, até, de promoção pessoal. Assim,
debate, mesmo “tratando-se de um tema
deve-se esperar maior transparência quancomplicado”. E assinalou três aspectos
to ao objetivo. E reafirmou que o concurque devem ser considerados. Ou seja:
so constitui sempre uma prática plural,

pois representa uma oportunidade para todos os profissionais, jovens ou experientes.
Hector Vigliecca invocou
sua experiência em concursos
(venceu 18 concursos), para
apresentar suas sugestões,
que foram aplaudidas. Antes
de tudo, é importante ressaltar que o concurso sempre representa um valor cultural.
Portanto, cabe ao profissional
“transformar” uma informação numa proposição criativa, trabalhando em cima das
falhas ou vazios possíveis do
próprio programa. Ou seja:
apresentar algo diferencial.
(veja texto em Espaço & Crítica).
Finalmente, Roberto Aflalo, com objetividade, detalhou a via-crucis do
concurso do Carandiru, que sua equipe venceu. Através desse caso,
exemplificou obstáculos e contratempos, que podem surgir nas fases de
execução do projeto vencedor, principalmente quando se trata de concurso
público, que implica uma série de decisões políticas e institucionais. Enfim,
o tema continua aberto à discussão
para se conquistar a melhor fórmula
possível para a realização de um concurso de arquitetura e urbanismo. Se
isso se concretizar, quem vai ganhar é
o arquiteto, o cliente, a arquitetura. E,
também, a cidade e o cidadão.
J.W.

MONUMENTA
“Um futuro para o nosso passado”
E, no dia 5 de novembro, o arq. Pedro
Taddei Neto, expôs, com detalhes, na sede
do IAB, o programa “Monumenta”, que tem
como objetivo o resgate e a conservação
de conjuntos patrimoniais urbanos significativos do Brasil. Ao todo, o projeto abrange 25 cidades, entre as quais, Olinda, Ouro
Preto. Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo (região da Luz). ”Esses monumentos ilustram a variedade do patrimônio histórico
do Brasil, do qual se sentem tão legitimamente orgulhosos os brasileiros, e que nós,

latino-americanos, consideramos também
nosso, porque fazem parte das nossas
raízes latino-americanas”, declarou Enrique
Iglesias, presidente do BID-Banco
Interamericano de Desenvolvimento, durante a solenidade do contrato do programa, em Brasília. O programa conta com a
participação do Ministério da Cultura, além
do BID, e com o apoio da Unesco. Informações”: MC, Brasília, fone (61) 316-2196/
2197/e-mail: monumenta@minc.gov.br/
site:www.monumenta.gov.br

Pedro Taddei Neto, ao lado de Belleza,
expõe o extenso programa
Monumenta que vai contemplar sítios
históricos de 25 cidades brasileiras.
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CONCURSOS

Um projeto para Sumaré
A 120 km da capital, a
prefeitura da cidade de
Sumaré, com uma
população de 196 mil
habitantes, decidiu investir
na qualidade arquitetônica,
realizando um concurso
público nacional, com o
apoio do IAB/SP, destinado
a requalificar seu centro
histórico.
O concurso recebeu 57
propostas e o júri (arqs
Paulo de Bem, José
Eduardo Lefévre, Ercília
Koadma, Marcos Hipólito e
economista Fernando
Pupo) escolheu os
seguintes vencedores:

1o
Projeto 17 – Equipe: Hector Vigliecca, Luciene Quel, Ruben Otero, Lilian
Hun, Ana Carolina Penna, Ronald Fiedler e Mário Rodriguez, São Paulo, SP..

Primeira edição do prêmio
Com o objetivo de premiar os melhores trabalhos elaborados por estudantes, a partir da
utilização de pré-moldados de concreto, além de difundir e ampliar os conceitos de
industrialização de sistemas construtivos em pré-fabricados de concreto, a ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland criou, com o apoio do IAB/SP, o prêmio (nacional)
Pré-fabricados de concreto, cuja primeira edição mobilizou estudantes de todo o país. A
comissão julgadora, composta pelos arquitetos Paulo Bruna, Ruy Ohtake, Pedro Paulo
Saraiva, João Honório Filho e Joel Campolina, anunciou os vencedores. Confira:

1o
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Projeto 33 – Equipe: Beatriz
Francalacci da Silva, Elisânsela
Martins de Almeida e Gisela
Barcellos de Souza, da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Orientador: prof. Enrique Hugo
Brena
Co-orientadores: Eduardo Castells e
Rommed Girão

2o

3o

Projeto 1 – Equipe: Fábio Nunes, Emílio Yassunaga.
Consultoria: engs. Markus Otto Zerza e Alexandre de
Almeida, São Paulo, SP.

Projeto 22 – Equipe: João Francisco Chavedar, Fabíola
de Almeida, Samantha Tomiyama, Cláudio Faria
Rodrigues e Fernanda Lemes de Santana (estagiária),
Mogi das Cruzes, SP.

Menções honrosas
Projeto 20 – Equipe: Márcia Terazaki, Fábio
Okamoto, Júlio Watanabe Jr., Marcelo Senday, Márcio
Tanaka, Mariana Iwanaga e Mateus Kimura, São
Bernardo do Campo, SP.
Projeto 19 – Equipe: César de Barros, Alexandre
Figueiredo, Fernando Wucherpfennig, Geraldo
Marinho, Juliana Sarmento, Michele Gil, Milton
Botler e Sávio Machado.

4o
Projeto 6 – Equipe: Lilian Dal Pian e Renato Dal Pian,
Pablo Chakur, Fernanda Ferreira, Paula Di Nubila, São
Paulo, SP.

Projeto 4 – Equipe: Danielle Spadotto, Carlos Leite,
Mônica Brooke, Victor Marinho. Consultores: Angélica
Alvim, Danilo Igliori, José Aly, Colaboradores:
Fernanda Pacheco e Thais Cristina Silva.

pré-moldados

Menções honrosas
Projeto 24 –Autor: Fábio P.
Bustamante, da USP. Orientadora:
prof. Helena Ayoub.
Projeto 27 – Autora: Marina Milan
Acayaba, da USP. Orientador: prof.
Arnaldo Martino.
Projeto 40 – Autora: Vanessa
Stralberg, da Universidade
Mackenzie, Orientador: prof. Joan
Villá.

2o

3o

Projeto 16 – Autor: Rodrigo
Mônaco Biavati, da Universidade
Nacional de Brasília.
Orientador: prof. Valter Caldana.

Projeto 52 – Autor: Bruno Bonesso
Vitorino, da Universidade
Mackenzie, São Paulo.

Projeto 45. Equipe: Vanessa
Fernandez Cicarelli, Ângela Ribas,
Marcelo Costa Filho e Maysa Adaime,
da Universidade de Belas Artes, São
Paulo. Orientador: prof. Ângelo
Bucci. C-orientador: Ibsen Uvo.
Projeto 49 – Equipe: Luiz Alberto
Backheuser e Thiago Nieves, da
Universidade Mackenzie..
Orientador: prof. José Luiz Tabith.
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COMISSÕES DE
TRABALHOS DO IAB-SP
A nova diretoria do IAB/SP se propõe a
recuperar a atuação da entidade
baseada nas Comissões de trabalho, por
isso estamos remontando vários grupos
de apoio à diretoria. As Comissões
deverão se reunir mensalmente e os
associados que desejam participar
devem se inscrever junto à secretaria.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
Coordenação
Arq. Rosa Puchala
Composição inicial
Arq. Candido Malta Campos
Arq. Alberto Botti
Arq. Joaquim Guedes
Arq. José Magalhães Jr.
Arq. Tito Livio Frascino

REGISTRO
Rock na 3ª “Musical”- Fechando o mês de outubro, aconteceu
a 3ª “Quinta Musical”. Desta vez, quem se apresentou foi a Banda Travelling Band (classic rock), formada por alunos de Arquitetura do Mackenzie (Cristiano Aprigliano, Edson Lucchini Jr.,
Evandro de Queiroz e Ricardo Ruiz ), que, em clima de revival,
desfilou clássicos do rock, incluindo hits de Elvis Presley, Beatles,
Rolling Stones e Eric Cleapton, entre outros. Mais uma vez, foi
uma “Quinta” concorrida, com a participação de arquitetos, estudantes e representantes da ABCP- Associação Brasileira de Cimento Portland, que patrocinou o encontro.

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Candi Hirano
Composição Inicial
Arq. Francisco Petraco
Arq. Valter Caldana
Arq. Arnaldo Martino
Arq. Antonio Carlos Sant’anna
Arq. Paulo Correa
COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial
Arq. César Bergstrom
Arq. Edson Elito
Arq. Marcos Toledo
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação
Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial
Arq. José Eduardo Tibiriçá
Arq. José Luis Tabith
Arq. João Honório de Mello Filho
Arq. Valter Caldana
Arq. José Borelli
Arq. Ronald Tanimoto
Arq. Miguel Fabregues

Ao som da Travelling Band, da Mackenzie, o público prestigiou mais uma
vez a Quinta Musical, desta vez patrocinada pela ABCP..

115O COSU
115° Cosu/Lucio Costa – A cidade de
João Pessoa, PB, sediou, em novembro a
115° reunião do Conselho Superior do IAB,
que teve como grande questão a aprovação do projeto de lei de criação do Colégio Brasileiro da Arquitetos, em sua totalidade, com pequenas sugestões de alteração do texto. O Conselho avaliou que a
urgente aprovação da lei deve superar
eventuais divergências contidas ainda no
projeto proposto. A delegação paulista
compareceu completa ao evento.
G.B.

COMISSÃO DE HABITAÇÃO
Coordenação
Arq. Joan Villá
Composição inicial
Arq. Elisabete França
Arq. Pedro Paulo de Melo Saraiva
COMISSÃO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Coordenação
Arq. Marcos Carrilho
Composição inicial
Arq. José Carlos Ribeiro de Almeida
Arq. Jon V. Maitrejeam
Arq. Haroldo Galo
Arq. Guilherne Mota
Arq. Victor Hugo Mori

Deleção de São Paulo ao 115o
Cosu em João Pessoa na
Paraiba
Na primeira fileira Ronald Tanimoto
e Miguel Pereira
Na segunda fileira : Joaquim
Guedes, Gilberto Belleza, José
Tibiriçá, Bete França, Fabio
Penteado e José Magalhães
Na terceira fileira: Valter Caldana,
João Honório, e Silvio Sawaya

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação (a definir)
Composição inicial
Arq. Miranda M. Magnoli
Arq. Ana Maria Antunes Coelho
Arq. Fabio Vital
Arq. José Ricardo de Carvalho
Arq. Ada (a uto Paes Manso
Arq. Pedro Mendes da Rocha
Arq. Issao Minami
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues
COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM ARQUITETURA
Coordenação
Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial
Arq. José Luis Tabith
Arq. João Honorio de Melo Filho
Arq. José Borelli
COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação
Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial
Arq. Pedro de Melo Saraiva
Arq. Silvana Zione

8

IAB PRESENTE
䡲

O presidente Gilberto Belleza
recepcionou no dia 28 de novembro, na sede do IAB, em São Paulo, um grupo de estudantes da FAU
da Universidade Federal Fluminense, RJ.

NOTAS
Dia-a-dia eletrônico
Mantenha-se informado sobre todos os
eventos, concursos e debates do IAB,
acessando o portal: www.iabsp.org.br

Representantes’2002 do IAB/SP:
UIA em Curitiba – Em grande estilo, no
dia 14 de novembro, como havia prometido o atual presidente da União Internacional de Arquitetos, Jaime Lerner, foi realizado o primeiro encontro do atual Conselho, em Curitiba, PR, com a presença,
inclusive, de Oscar Niemeyer. Na oportunidade foi inaugurado o Museu de Arte
Moderna do Paraná, projeto de Niemeyer.

Congresso – O Congresso Estadual de Arquitetos de São Paulo previsto para dezembro foi adiado para março de 2003,
cujo calendário será oportunamente divulgado pelo Boletim.

Urbanização de favelas – O IAB solicitou a correção na licitação de urbanização de favelas organizada pelo
Hab/Sehab que exigia dos participantes já terem efetuado projetos de urbanização de favelas, contrariando, assim,
a lei de licitações.

Concurso - Atenção! Foi alterado o calendário do concurso público nacional de
Santana de Parnaíba. Anote: prazo para a
entrega das propostas ( de 6 para 16 de
janeiro de 2003). Divulgação dos projetos vencedores: dia 30 de janeiro de 2003.

Premiação IAB’2002 – A tradicional
Premiação do IAB registrou, este ano, um
recorde: mais de 150 trabalhos inscritos.
Os projetos premiados serão divulgados
na próxima edição do Boletim.

IN MEMORIAM
Ubirajara Motta Lima Ribeiro - Faleceu em novembro o Arquiteto, Professor, Artista Plástico.
Profissional de múltiplas e intensas atividades – foi Professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, (mais tarde na FAAP também ou em grupos particulares) formando e influenciando com seu trabalho criativo, gerações de artistas e arquitetos.
Como arquiteto deixou trabalhos notáveis, como seu projeto para a Igreja
Presbiteriana Nacional, em Brasília, 1 o
prêmio em concurso nacional de anteprojetos do IAB em 1963.
Participou e colaborou no desenho de
estruturas de pontes e viadutos como o
do complexo viário conhecido como
“Cebolão”, em São Paulo, com a Proenge
Engenharia.
Como Artista teve participação significativa no IAB, realizando em 1962 o
painel para o bar do IAB-SP. Participou
em 1973, em Brasília do evento “Arquitetos Pintores”, e, em 1992 em São Pau-

Legado – Na sede do IAB, o painel
538 de autoria do arq. Ubirajara
lo, do projeto “Artistas Arquitetos”, ambos para o IAB Nacional. Na apresentação deste ultimo, disse Mario Schenberg
: “Ubirajara Ribeiro tem uma disposição
lírica, temperada por sua inteligência
sutil e irônica. Sua temporalidade é essencialmente barroca e nostálgica,
vivenciando o presente como foco de
convergência do tempo que se foi.”
LUIZ FISBERG

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra
CAD
Comissão de Trabalho Otimização e Padronização
de Informações em CAD
Eduardo Sampaio Nardelli - Titular
Adriano Cotrim Pita - Suplente
CEUSO
Miriam Tibiriça – (titular)
Adriano Cotrim Pita - (suplente)
CIC
Comissão da Industria e Construção
Pedro Cury - Titular
Eleftérios Athanasopoulos - Suplente
CNLU
Comissão Normativa de Legislação Urbana
Arq. Tito Livio Frascino - (titular)
Arq. José Luiz Tabith Jr. - (Suplente)
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Comissão de Proteção a Paisagem Urbana – CPPU
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues – (titular)
Arq. Issao Minami - (Suplente)
COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida
COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA - CENTRO/EMURB
Representantes do IAB-SP:
Arq. Rosa Maria Puchala – (titular)
Arq. Francisco Spadoni – (suplente)
COMISSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO URBANA E FUNCIONAL DA REGIÃO DA
RUA TREZE DE MAIO – PROBEXIGA.
Arq. Rogerio Marcondes Machado - (titular)
Arq. José de Souza Moraes - (suplente)
COMLU
Comissão Municipal de Limpeza Urbana:
arquiteta Mônica Teófilo Drucker (titular)
arquiteta Maria Helena Bronowski (suplente)
CONDEPHAAT
Jon Andoni V. Maitrejean
CONPRESP
Arq. José Marcos Carrilho
CONSEMA
Arq. Eduardo Trani
Arqª. Helene Afanasieff
CREA/SP
Titular
Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I. Ribeiro de
Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro Paulo de Melo
Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino Tanimoto
Suplente
Jose Luiz Tabith Jr., Rolando Rodrigues da Costa, Paulo Oropallo
Pascotto
Francesco Rivetti, Edson Jorge Elito
Regina Maria Duarte Doria
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA
Arq. Francisco Prestes Maia Fernandes
Arqª. Renata Helena de Paula
FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva
METRÔ
Comissão Consultiva de Arte
Vasco de Mello
PROCENTRO
Arq. José Armenio de Brito Cruz - (titular)
Arq. Pedro Nosralla Jr. - (suplente)
PROPAULISTA
Comissão Plenária Deliberativa do
Programa de Requalificação Urbana e
Funcional da Região da Av. Paulista.
Pedro Cury (titular)
Fernando Magalhães Jr. (suplente)
SINAENCO
Núcleo de Assessoria de Apoio aos Novos Prefeitos Eleitos
Arq. Renato Dal Pian (titular)
Arqª. Silvia Chile (suplente)
SEHAB / COLEGIADO
Representantes do IAB-SP:
Arq. Marco Fogaccia - (titular)
Arq. Gilberto Belleza - (suplente)
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Arq. Miranda Martinelli Magnoli - (titular)
Arqª. Ana Maria Antunes Coelho - (suplente)
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DE SANTOS
Arq. Nelson Goncalves de Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE
SÃO PAULO - SEMPLA
CONSELHO CONSULTIVO / PLANO DIRETOR
Arq. Rosa Maria Puchala
Arq. Gilberto Belleza
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Luiz Laurent Bloch
SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA
Arq. Eduardo Trani
Arqª. Helene Afanasieff
SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de SP.
Arq. Jon Andoni Vergareche Matrejean
Arqª. Lílian de Almeida Dal Pian
Arq. Marcos José Carrilho
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Comissão de Transporte
Arq. Anne Marie Sumner
Arq. Pedro Paulo de Melo Saraiva
Arqª. Silvana Vione
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Comissão de Proteção a Paisagem Urbana - CPPU
Arq. Eduardo de Jesus Rodrigues - (titular)
Arq. Issao Minami - (Suplente)
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Comissão Permanente Julgadora de Licitações
Arqª. Maria Giselda Cardoso Visconti
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AGENDA
Gimenes, Ricardo Calabrese e Euclides
de Oliveira. A exposição participou do
II Sicom – Congresso Internacional de
Estrutura Metálico em São Paulo, em
novembro.

Dezembro
1ª Exposição Arquitetura em Aço, na
sede do IAB/SP, com parceria do CBCACentro Brasileiro da Construção em Aço
e do IAB. Expositores: Paulo Mendes da
Rocha, Roberto Loeb, Paulo Sophia,
Sidônio Porto, Elvis José Vieira, Roberto
Novelli , Danielle Klintowitz, Samuel
Kruchin, Douglas Piccolo, Lucio Gomes
Machado, Patrícia Riberi, Rafael Perrone,
Sérgio Ricardo Nunes, Lour enço

ARQUITETO
Mostre sua cara! Arquiteto, o
Boletim quer registrar sua opinião
e comentário sobre temas atuais:
IAB/Colégio de Arquitetos,
concursos, Plano Diretor, cidade,
arquitetura brasileira
contemporânea. Participe!

2003
XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos – Sob o tema “Arquitetura e urbanismo face à globalização”, acontece no Rio
de Janeiro (de 29 de abril a 3 de maio de
2003), o XVII Congresso Brasileiro de
Arquitetos/www.iabrj.org.br

RELAÇÃO DE NOVOS
SÓCIOS DO PERÍODO DE
14/10/2002 a 03/12/2002
Fabio dos Santos Aurichio
Marcelo da Silva Agosto
Maria Inês Jabur Zemella
Heloisa Lima Herkenhoff
Josefa Gonçalves dos Santos
Luis Paulo Fontanetti Araujo
Charles Dechen

BOLETIM IAB

Edson Tadeu Bassi

Rua Bento Freitas, 306 - 4º andar
CEP 01220-000 - São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br
http://www.iabsp.org.br

BIENAL’SP
Exposição geral de arquitetos.
5ª BIA’SP – Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo/Confira
o calendário:
31 de março – prazo-limite para as inscrições
31 de maio – prazo-limite para entrega
de material para o catálogo
14 de agosto – prazo-limite para entrega de material para exposição
14 de setembro – abertura oficial da V Bienal.
Concurso de Cartaz
Adiamento do prazo das inscrições do
concurso de cartaz da 5ª Bienal Internacional de Arquitetura para 14 de abril de
2003 e resultados para 25 de abril de 2003.
Informações: fone 55 11 5574-5922/
e-mail: 5bia@uol.com.br

Homenagem
11 de dezembro
DIA DO ARQUITETO
“tudo quanto vimos a
ser, mesmo por breve
tempo, já estava
preparado. Havia em
mim um arquiteto que
as cirscunstâncias não
acabaram de formar:

Luiz Claudio de Moraes
Priscila Vicentini Barbosa Maia
Aline Omezo de Palma

(Eupalinos ou O
arquiteto, de Paul Valéry)

C ONSELHO D IRETOR – B IÊNIO 2002 / 2003
Presidente: Gilberto Belleza; vice-presidente: Antonio Carlos Sant’anna Jr, Marco Carrilho, Dacio Araújo Benedito Ottoni, Ronald Tanimoto; vicepresidente financeiro: Paulo Sophia; diretor financeiro: Antonio Claudio Pinto da Fonseca; secretaria: Eleftérios Athanasopoulos, Lilian de Almeida
Dal Pian e Cecília Pisetta; Diretoria: Paulo Roberto Corrêa, Fernando de Magalhães Mendonça, Regina Helena Vieira Santos, José Francisco X
Magalhães, Pedro de Melo Saraiva, Carlos Andrés H Arriagada, Larissa Garcia Campagner, Francisco Prestes M Fernandes, Ricardo Carvalho Lima
Ramos; Conselho Superior: Pedro Antonio Galvão Cury, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Carlos Bratke, Renato Luiz Martins Nunes, José Magalhães
Jr, Joaquim Manuel Guedes Sobrinho, José Eduardo de Castro B Tibiriçá, Edson Jorge Elito, Valter Luiz Caldana Jr, José Carlos I Ribeiro de Almeida,
Elisabete França, João Honorio de Mello Filho, José Luiz Tabith Jr, José Borelli Neto, Arnaldo Antonio Martino, Lucio Gomes Machado, Ronald
Tanimoto, Tito Livio Frascino; Conselheiros Vitalícios: Fábio Penteado, Miguel Pereira, Fábio Goldman, Ciro Pirondi
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Atenção: o código da
entidade a ser preenchido
no formulário da Art é
064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os
10% do valor da taxa
sejam repassados ao IAB.
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