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Fechamos 2002 comemorando um fei-
to importante: a Premiação do IAB-
SP ocorrida em dezembro. Evento

que ultrapassou todas as anteriores em nú-
mero de participação, com quase 150 tra-
balhos inscritos e 34 trabalhos premiados.

Podemos afirmar que essa participação
representa uma retomada da importância
da Premiação para a nossa categoria. E
também é fruto do trabalho da atual dire-
toria à frente do IAB-SP.

Mais do que isso, a premiação de 2002
evidenciou uma produção paulista de
qualidade, refletida nos inúmeros prê-
mios distribuídos.

Além disso, devemos salientar que en-
tre os premiados encontramos desde no-
mes importantes da produção de nossa
arquitetura, até nomes mais jovens e não
tão conhecidos, mas com trabalhos de
qualidade que mereceram alcançar os prê-
mios obtidos, evidenciando a convivên-
cia  harmoniosa das varias gerações
dentro de nossa entidade , e
demostrando, que aqui é o espaço de no-
mes já consagrados e dos que estão a ca-
minho. Enfim,  são iniciativas como essa
que revelam os novos nomes de nossa
produção. Infelizmente outros trabalhos
não foram contemplados, mas a qualida-
de apresentada reforça o valor do prê-
mio obtido pelos vencedores.

Devemos ainda salientar que os Prêmi-
os máximos - Rino Levi e Carlos Milan -
foram outorgados a dois trabalhos repre-
sentativos deste momento do país. Um:
uma indústria de Sidônio Porto, e outro,
um conjunto residencial de baixa renda,
de Joan Villá e Silvia Chile, confirmando
que os arquitetos têm uma importan-
te contribuição a oferecer na área da
produção da Habitação Social do país,
uma das metas de investimentos do go-
verno que se inicia.

Em dezembro, também ocorreu outro
fato que merece atenção e divulgação: o
lançamento do Anteprojeto de Lei de
nosso conselho próprio, no dia 11, dia
do Arquiteto. Um evento de extrema im-
portância, que contou com a presença dos
presidentes nacionais do IAB, AsBEA,
ABAP, e representantes da ABEA e da FNA
confirmando a unidade na proposta e a
determinação de todas entidades nacio-
nais dos arquitetos de lutarem por sua
aprovação. O texto completo do Antepro-
jeto de Lei pode ser obtido no site
www.iabsp.org.br. Agora cada arquiteto
deve ser um importante aliado na divul-
gação e convencimento, para alcançarmos
nossos objetivos.

Ao mesmo tempo, temos que lamen-
tar alguns procedimentos que vêm
ocorrendo na Prefeitura de São Pau-
lo na contratação de serviços de ar-
quitetura. O IAB-SP já manifestou posi-
ção contrária à concorrência na Secreta-
ria da Habitação – HABI numa licitação
de urbanização de favelas na qual os con-
correntes teriam que provar execução an-
terior de urbanização de favelas, para
participar. No mínimo, uma decisão in-
coerente já que recentemente o IAB-SP
organizou um concurso de urbanização
para o Largo da Batata muito mais com-
plexo que a urbanização de favelas, e
não se exigiu nenhum conhecimento an-
terior. O cadastro da Secretaria de Obras
da PMSP exige para sua inscrição certi-
dão de acervo técnico de maneira não
admitida pelo CREA.

Em ambos os casos, o IAB-SP já mani-
festou sua posição contrária e não obteve
nenhuma resposta final  sobre o assunto,
inviabilizando-se a livre participação.

E por fim, o lamentável processo de
contratação de escritórios de arquite-
tura para execução dos planos

setoriais para as subprefeituras. Ape-
sar de debate ocorrido no IAB-SP com o
secretário de Planejamento e visita da Di-
retoria do IAB-SP ao secretario das
Subprefeituras que se comprometeu man-
ter a livre informação à nossa entidade
sobre o processo, fomos surpreendidos
com cartas-convite a algumas empresas
escolhidas, não se sabe como, que rece-
beram o convite às vésperas do Natal e
do fim de ano, com prazo de entrega das
propostas reduzidíssimos. Isso nos sur-
preende, principalmente porque algumas
subprefeituras conseguiram “gratuitamen-
te” trabalho de ONGs, que irão desenvol-
ver esses planos sem remuneração.

São situações tristes que necessitam de
um posicionamento firme do governo, em
nome da livre e democrática participação
dos arquitetos, em busca de uma arquite-
tura de qualidade.

GILBERTO BELLEZA,

presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

Conquistas e contratempos
Premiação do IAB, lançamento do Anteprojeto de lei do Colégio
de Arquitetos, contratação de serviços de arquitetura
são alguns pontos em foco neste editorial:

A solenidade de premiação
reuniu mais de 600 participantes
na sede do IAB.
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DIREITO 

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

“ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA TÊM
QUE ADEQUAR SEUS CONTRATOS SO-
CIAIS À NOVA LEGISLAÇÃO PARA QUE
POSSAM CUMPRIR COM OS DISPOSITI-
VOS DO NOVO CÓDIGO”.

A lei nº 10.406 de 10.01.2002, que ins-
tituiu o Novo Código  Civil brasileiro,
entrou em vigor em 11.01.2003 e merece
redobrada atenção dos empresários, pois
altera a vida das empresas e seus titula-
res, em muitos aspectos.

O novo Código Civil revogou o antigo
Código de 1916 e também a primeira parte
do Código Comercial, bem como o de-
creto nº 3.708/1919 que regia as socieda-
des por quotas de responsabilidade limi-
tada (LTDA.).

Pela nova sistemática legal, existem inú-
meras questões que devem ser observa-
das doravante, dentre as quais destacamos:

O NOVO QUORUM PARA DELIBERA-
ÇÕES, QUE PASSOU DE 51% PARA 75%,
EM GERAL. ASSIM, SOMENTE COM 75%
DAS QUOTAS SOCIAIS É QUE O SÓCIO
SE TORNA MAJORITÁRIO E
CONTROLADOR DA SOCIEDADE;

OS SÓCIOS MINORITÁRIOS PASSARAM
A TER MAIS PODER;

O ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO DE-
VERÁ SER AUTORIZADO NO CONTRA-
TO SOCIAL;

A CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE-
VERÁ TRAZER EXPRESSA DETERMINA-
ÇÃO CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS
DEMAIS SÓCIOS, CASO CONTRÁRIO O
CEDENTE PODERÁ TRANSFERIR SUAS
QUOTAS LIVREMENTE A ESTRANHOS;

A APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO
SUPLETIVA DEVERÁ ESTAR EXPRESSA NO
CONTRATO, POIS DO CONTRÁRIO SERÃO
APLICADAS AS REGRAS DAS SOCIEDADES
SIMPLES E NÃO DA LEI DAS SOCIEDADES
ANÔNIMAS COMO ANTERIORMENTE;

OS BENS PESSOAIS DOS SÓCIOS RES-
PONDEM PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDA-
DE, UMA VEZ QUE ESTÁ PREVISTA A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDA-
DE JURÍDICA DA EMPRESA.

Ainda a nova lei estabeleceu uma série
de rituais e formalidades, tais como a
obrigatoriedade de convocação para as-
sembléias, bem como impôs a elaboração
de balanço patrimonial e o de resultado
econômico, juntamente com o inventário

Enfim, profundas e complexas são as
modificações implantadas com o novo

Código Civil, principalmente para as so-
ciedades por quotas de responsabilidade
limitada, as quais deverão adaptar seus
respectivos contratos sociais à nova lei
até 11.01.2004.

Todavia, existem várias situações que
serão experimentadas neste lapso tempo-
ral, que já deverão estar em harmonia com
a nova legislação, razão pela qual reco-
mendamos que a adaptação do contrato
social seja efetivada quanto antes

Neste sentido, recomendamos o máxi-
mo cuidado na elaboração da obrigatória
alteração contratual a ser redigida e en-
caminhada à Junta Comercial ou registro
público, conforme o caso, de forma a se
atender aos ditâmes legais e a conceder
viabilidade legal para a gerência do ne-
gócio..

Finalmente, esclarecemos que breve-
mente estaremos comentando outros e
relevantes aspectos introduzidos pelo
Novo Código, no intuito de fomentar a
sua discussão e conhecimento entre os
arquitetos.

RICARDO PIRAGINI
sócio-gerente de Ricardo Piragini Advocacia

piragini.adv@aasp.org.br

NOVO CÓDIGO CIVIL ALTERA RADICALMENTE AS RELAÇÕES EMPRESARIAIS – (1)

NÚCLEOS 
Núcleo de Suzano – E no dia 15 de ja-
neiro, foi instalado o novo núcleo do
IAB/SP: o de Suzano, na Grande São Pau-
lo. O evento contou com a presença do
presidente do IAB/SP, Gilberto Belleza,
do vice-presidente dos Núcleos do Inte-

rior, Ronald Tanimoto, além de represen-
tes de prefeitura e do Rotary Club da
região. Também estão em andamento os
trabalhos para a instalação dos núcleos
de Piracicaba e de São Vicente, e da
reativação do núcleo de Santos.

Ao centro, o presidente Gilberto Belleza e, à sua direita, o presidente
do núcleo de Suzano, arq. Eduardo Habu, com a nova diretoria.
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PREMIAÇÃO IAB’2002 

C om 147 trabalhos regis-
trados – um recorde na
história do evento – a

Premiação IAB’2002 surpreen-
deu pela quantidade, qualidade
, diversidade e excelência dos
projetos participantes. Conforme
assinalou Gilberto Belleza, na so-
lenidade de premiação, realiza-
da no dia 10 de dezembro, na
sede do IAB, o fato confirma a
vitalidade da produção
arquitetônica paulista atual, ape-
sar de toda a crise que ainda ron-
da setores significativos da soci-
edade e da categoria. Uma pro-
dução que confirma nomes já

A nova (e plural)
arquitetura paulista

PRÊMIO RINO LEVI
IPEL – Fábrica de Embalagens, Cajamar, São Paulo.
Autor:  Sidonio Porto

consagrados e que revela o novo
olhar de uma outra geração, que
começa a despontar.

 Uma produção, enfim,
marcada pela pluralidade, com-
petência profissional e técnica,
livre de dogmatismos e ideolo-
gias do passado; e que se legiti-
ma para contribuir qualitativa-
mente, através de projetos e
equipamentos coletivos (con-
juntos habitacionais, escolas,
creches, hospitais, áreas de
lazer, qualificação urbana etc.)
para a construção de um país
mais solidário, que todos nós
desejamos com a nova adminis-

tração federal, que se inicia.
A cerimônia, que contou com

a presença do presidente do
IAB nacional, Haroldo Pinhei-
ro, reuniu mais de 600 profis-
sionais e convidados que par-
ticiparam, no final, de um co-
quetel de confraternização. O
evento contou com o apoio da
revista Projeto e patrocínio da
Deca e colaboração da ABCP,
que ofereceu um brinde espe-
cial aos premiados.

J.W.

Confira, neste Especial, os
projetos premiados:

PRÊMIO CARLOS MILAN
Condomínio residencial em Cotia, SP.
Autores:  Joan Villà e Silvia Chile
Equipe: Cláudia Mota e Guilherme Mazani.

Júri (projetos e obras): João Cauduro, Renato Dal Pian, Roberto Loeb, Sérgio Pillegi e Ubirajara Gilioli
Júri (trabalhos escritos): José Geraldo Simões, Maria Helena Flyn e Marlene Yurgel.
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PREMIAÇÃO IAB’2002 

Prêmio
Teatro do Colégio Sta. Cruz,
São Paulo
Autores: Edson Elito, Jose Carlos
Serroni e Gustavo Lanfranchi
Consultor (in memoriam): Abrahão
Sanovicz
Equipe: Joana Fernanda Elito,
Cristina Mecchi, Alexandre Otero e
Adilson Viviani.

Edifícios para fins culturais/teatros

Prêmio
Sesc Pinheiros, São Paulo
Autores: Miguel Juliano, Milton
Miura, Eduardo Prieto, Marcos
Kawase, Rui Rodrigues, Silas C.
Oliveira, Francisco A. de Jesus,
André Noschese, Elaine Bastos e
Sueli Santana.

Edificação para fins culturais e esportivos

Prêmio
Studio Coser
Autor: Marcio Kogan
Equipe: Bruno Gomes, Cassia
Cavani, Gisela Zilberman, Diana
Radimysler e Oswaldo Pesano
(colaboradores)

Prêmio
Loja Uma, shopping
Higienópolis, São Paulo
Autor: Marcio Kogan
Equipe: Bruno Gomes, Dianna
Radomysler, Gisela Zilbeman,
Oswaldo Pessano, Paula Moraes e
Renata Furlanetto. Colaboradora:
Samanta Cafardo.

Menção
Derdic – Divisão de Educação e
Reabilitação dos Distúrbios da
Comunicação, PUC-SP.
Autor: José Luiz Tabith Jr.
Equipe: Ricardo Minami, Mareliza
Hashijumie, Marcos Gusmão Matheus e
Lilian Bark Liu.

Menções
Teatro Municipal de Mauá, SP
Autor: Rafael Perrone
Equipe: Maria Cristina de Almeida
Junqueira (coordenadora) e Paulo Sergio
Pereira.

Teatro Municipal de São Sebastião,
SP
Autores: Marília Sant’Ana de Almeida e
José Magalhães Jr.

Menção
Forneria San Paolo
Autor: Isay Weinfeld
Equipe: Carolina Maluhy, Fausto Natsui
e Flávia Oide, Domingos Pascali
(colaborador).

Edificação para fins comerciais e serviços

Menções
Hedging-Griffo Corretora
Autor: Dante della Manna
Equipe: Adriana Almeida, Adriana
Lourido, Antonio Mantovani Neto,
Lya Fernanda Toledo e Mônica
Spada Durante.

Discoteca Disco
Autor: Isay Weinfeld
Equipe: Domingos Pascali, Isis Chaulon
(coordenação), Fausto Natsui.

Arquitetura de interiores
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Prêmio
Conjunto KKKK, Registro, SP
Autores: Marcelo Ferraz e Francisco
Fanucci
Equipe: Anderson Freitas, Pedro de
Barros, Carlos Augusto Ferrata,
Maurício Imenes, Albert Sugai,
Bruno Levy, Carmen Ferraz, Fabio
Mosaner, Juliana Antunes, Paulo
Alves e Keli Lobo

Revitalização de edifícios
Menções
Sede da Associação dos Advogados
de São Paulo
Autores: Sérgio, Kipnis, João Paulo
Tavares, José Arménio de Brito e equipe.

Hotel Jaraguá, São Paulo
Autor. Miguel Juliano
Equipe: Milton Miura, Eduardo Prieto,
Marcos Kawase, Rui Jarra, Silas Oliveira,
Francisco de A . de Jesus, Elaine Bastos
e Andre Noschese.

Prêmio
Internet Livre/Sesc, São Paulo
Autor: Francisco Spadoni
Equipe: Selma Bosque, Jaime Vega,
Alberto Tervides e Milton Francisco
(consultores)

Comunicação visual/objeto
MençõesMençõesMençõesMençõesMenções
Mostra “Da antropofagia a Brasília”
Autor: Pedro Mendes da Rocha
Equipe: Juliana Suzuki, Priscilla Perini,
Reinaldo Consoli e Renata Cupini

Exposição 10a Edição da Coleção
Pirelli/Masp
Autores: Andre Vainer e Guilherme Paoliello
Equipe: Clarissa Guimarães, Paula Zasnicoff
Cardoso, Fernanda Nieva e Gil Mello.

Prêmio
Ampliação (anexo) da Assembléia Legislativa do Estado de Sta.
Catarina, Florianópolis, SC.
Autores: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fernando de Mendonça e Pedro de
Melo Saraiva
Equipe: Alfredo Paesani e Paulo Mendes da Rocha

Edificação para fins institucionais

Prêmio
Ginásio Poliesportivo – Piracicaba, SP
Autor: Euclides de Oliveira
Equipe: José Carlos Serroni (iluminação), Luis Carlos Chichieschi, Dante
Furlan (apresentação gráfica) e Francisco de Jesus (CAD).

Edificação para fins esportivos
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PREMIAÇÃO IAB’2002 

Prêmio
Museu de Microbiologia, São Paulo
Autor: Marcio Kogan
Equipe: Diana Radomyster, Cassia Cavani, Gisela Zilberman, Renata
Furlanetto e Samanta Cafardo. Colaboradores: Bruno Gomes e Oswaldo
Pessano.

Prêmio
Casa em Ribeirão Preto, SP
Autores: Angelo Bucci, Fernando de
Melo Franco, Marta Moreira e Milton
Braga
Equipe: Anna Helena Vilella,
Eduardo Ferroni, Eliana Mello e
Maria Julia Herklotz.

Edificação para fins culturais/museus

Edificação para habitação unifamiliar (obra)
MençõesMençõesMençõesMençõesMenções
Residência no Pacaembu, em São Paulo
Autores: André Vainer e Guilherme Paoliello
Equipe: Fernanda Neiva, Elisa Canjani, João
Paulo Meirelles, Gil Mello e Paula Zasnicoff
Cardoso, Nina Andrade de Domingues,
Beatriz Bezerra e Joana Vogt Maia.

Residência na Serra da Bocaina, SP
Autores: Fernando de Magalhães
Mendonça, Pedro de Melo Saraiva
e Noemi Yassue Kayo (colaboradora)

Prêmio
Residência (casa de praia)
Autores: Alberto Botti e Marc Rubin

Edificação para habitação unifamiliar
(projeto)

Prêmio
Faria Lima Premium
Autor: Miguel Juliano
Equipe: Milton Miura, Marcos
Kawasbe, Eduardo Prieto, Rui Jarra,
Silas Oliveira, Francisco de Jesus,
Elaine Bastos e Andre Noschese

MençõesMençõesMençõesMençõesMenções
Edifício Administrativo da Confecão
Gul, Moóca, São Paulo
Autores: Alexandre Gafcalas e
Guilherme Margara
Equipe: Alfredo del Bianco e Paula Quatrocchi

Edificação para escritórios e fins diversos
Edifício Stadium, Alphaville, São
Paulo
Autores: Jorge Königsberger e
Gianfranco Vannucchi
Equipe: Bruno Dias, Huang Kuo Che e
Sandra Dellarole

Edifício comercial
Autores: Henrique Reinach e Maurício
Mendonça
Equipe: Fernando Diehl, Stella Bertaso e
Marco Antonio Barotto.

Edifício comercial
Autor: Roberto Paternostro
Equipe: Aparecida Ogino, Mario
Kanashiro e Cristina Akatuka.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MençãoMençãoMençãoMençãoMenção
Residência Grt, Campo Limpo, SP
Autores: Cláudia Nucci, Valério
Pietraroia e Sergio Camargo
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Prêmio
Jardins para o parque industrial Flextronics
Autora: Lucia M. Porto

Paisagismo/urbanismo (obra)

Prêmio
Ciasp – Centro Integrado de
Abastecimento de São Paulo
Autor: Joaquim Guedes
Equipe: Francisco Guedes, Paula
Katakura, Luiz Fernando Manini,
José Otero Neto e Alexandre Kiss.

Urbanismo (projeto)
MençõesMençõesMençõesMençõesMenções
Praça Arautos da Paz, Campinas, SP
Autores: Izaac Vaidergon, Joaquim
Caetano e José Carlos Merlin

Plano Diretor do campus da
Universidade Mackenzie, Tamboré,
São Paulo
Autores: Lauresto Esther e Franscisco Spadoni
Equipe: Selma Bosque, Jaime Vega e
Luciano Magno

Prêmio
Livro “Rino Levi Arquitetos:
Autores: Renato Anelli, Abílio
Guerra e Nelson Kon

Trabalhos escritos
MençõesMençõesMençõesMençõesMenções
“Crônica de um arquiteto”
Autor: Luis Antonio Jorge

“Arquitetura como Discurso /O
Pavilhão Brasileiro em Osaka, Paulo
Mendes da Rocha”
Autor: David Sperting

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Um  grande número de arquite-
tos participou da Premiação IAB-
2002, num total recorde de 147 tra-
balhos apresentados. A diversida-
de e pluralidade desses trabalhos
conduziu o júri à concessão de 17
prêmios e 23 menções distribuídos
nas diversas categorias:

Projeto de Edificação, Obra Exe-

cutada, Urbanismo, Comunicação
Visual/Objeto, Interiores, Paisa-
gismo e Trabalho Escrito.

A maciça participação na
Premiação vem de encontro, tam-
bém,  ao atual momento da cate-
goria que assiste com grande entu-
siasmo à criação do nosso conse-
lho uniprofissional – CBA-Colégio

Brasileiro de Arquitetos, cujo ante-
projeto de criação estará sendo en-
caminhado ao Congresso Nacional.

O conjunto de trabalhos apresen-
tado foi de alta qualidade e ilustra a
diversidade da  produção atual das
diversas gerações de  arquitetos.

LILIAN DAL PIAN

Um recorde
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CONCURSO 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

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

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 Paulo de Melo Saraiva
Arq. Silvana Zione

E no dia 12 de dezembro,  na sede do
IAB/SP,  foi anunciado o resultado do con-
curso “Aquecimento solar na Arquitetu-
ra”, criado por iniciativa do Instituto
Procobre em parceria com a Soletrol e
apoio do IAB/SP. Objetivo:  incentivar e
ampliar a utilização da energia solar nos
projetos de arquitetura, no Brasil.

 A solenidade contou com a presença de
diretores da Soletrol e do Instituto Bra-

Por uma energia solar
sileiro do Cobre, que vem divulgando,
por meio de cursos e palestras, novas
tecnologias no campo da construção
civil, em defesa da sustentabilidade e
da racionalização dos recursos naturais.

Júri: Joan Villà, Sérgio Vasconcelos e João
Roberto Leme Simões.

Os vencedores:

Projeto 2 – Arq. Lígia Rosalinski Moraes. Curitiba, PR

Projeto 7 – Equipe: José Gilson de
Carvalho, Aquiles Miyamoto, Juliana
Assali, Danilo Terra e Abel Pires,
São Paulo, SP.

Projeto 4 – Equipe: Maurício
Cavalcante, Elizabeth Cavalcante e
Alice S. Cavalcante, Umurama, PR

Menções:

1o prêmio

CONCURSO

Opera Prima – Concurso de trabalhos de pós-graduação (2002). Ins-
crições até 7 de abril. Informações: www.iabsp.org.br
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Representantes’2002 do IAB/SP:
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra
CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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
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, Gilberto Belleza
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
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)
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

REGISTRO 
Anteprojeto do Colégio – Onze de

dezembro: em solenidade realizada, em
São Paulo, no dia do Arquiteto,  foi di-
vulgado  o anteprojeto de lei para a
criação da Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (Colégio Brasileiro de Ar-
quitetos). O evento contou com a par-
ticipação dos presidentes do IAB naci-
onal, Haroldo Pinheiro. E, também, dos

presidentes da Abea – Associação Bra-
sileira de Ensino de Arquitetura e Ur-
banismo, I tamar Kali l ;  da AsBEA,
Henrique Cambiaghi; da FNA – Fede-
ração Nacional dos Arquitetos e Urba-
nistas, Eduardo Bimbi,  e da Abap-As-
sociação Brasileira dos Arquitetos Pai-
sagistas, Lucia Porto. Veja detalhes no
site: www.iabsp.org.br

NOTAS 
Solo urbano – A Diretoria do IAB, en-
viou carta à Câmara de Vereadores de
São Paulo, manifestando-se contraria-
mente à proposta de aprovação de le-
gislação que regulariza o comércio ile-
gal em corredores da cidade. “A pro-
posta é no mínimo inadequada, no mo-
mento, pela premente confecção de
nova lei de Uso e Ocupação de Solo”,
argumenta Gilberto Belleza, pedindo
atenção especial ao assunto.

Nova AU – Com novo projeto
gráfico e periodicidade mensal,
está circulando a edição no 106,
de janeiro de 2003 da AU. A
publicação surgiu em 1985 por
iniciativa do arq. Mario Pini,
inaugurando na míd ia  um
enfoque jornalístico e crítico
sobre a produção arquitetônica
do país.

Em pauta
Dia 18/2 – 1a reunião da Comissão de
Concursos do IAB aberta a todos os asso-
ciados, na sede do IAB.
Dia 25/2 – Debate – “para quê honorári-
os?”, sobre valores e  cobranças de servi-
ços de arquitetura, na sede do IAB.

De volta ao centro – Com participação
do IAB/SP, foi inaugurada no dia 25 de
janeiro, em comemoração ao 449o aniver-
sário da cidade de São Paulo, a exposi-
ção “De volta ao centro”, com projetos
para a revitalização da capital paulista.

Conjunto desportivo – Não se esque-
ça: inscrições até 12 de março para o
Concurso Nacional de Idéias para Moder-
nização do Conjunto Desportivo
Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera,
São Paulo. O concurso – com promoção
da Secretaria da Juventude, Esportes e
Lazer do Governo do Estado de São Pau-
lo e coordenação do IAB/SP – foi lança-
do oficialmente, em solenidade que con-
tou com a presença do governador Ge-
raldo Alkmin, do presidente do IAB naci-
onal, Haroldo Pinheiro, do presidente do
IAB paulista, além de  outras autoridades
e atletas profissionais.

Na foto, o governador
de São Paulo, o

presidente do IAB
paulista e o presidente

do IAB nacional
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no formulário da Art é

064. Não se esqueça de

preenchê-lo para que os

10% do valor da taxa

sejam repassados ao IAB.

A
R
T

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL / SP
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

CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2002 / 2003
Presidente: Gilberto Belleza; vice-presidente: Antonio Carlos Sant’anna Jr, Marco Carrilho, Dacio Araújo Benedito Ottoni, Ronald Tanimoto; vice-
presidente 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

AGENDA 

RELAÇÃO DE NOVOS
SÓCIOS DO PERÍODO DE

03/12/2002 a 21/01/2003

Cesar Laudanna Patricio

Roberto Selmer Júnior

Luiz Augusto Palmieri Robusti

Eduardo Marcondes Stacchini

Mauricio Bastos Mendes Rosa

Oriode José Rossi

Fabricio Lima da Cunha

Alessandro dos Santos

Alexandre Regra Nalin

Luis Barletta Ambrosio

Marcelo Oliveira Salles

Fabio Dias Mendes

Leandro Giamas iafigliola

Linha DocolModular: solução em Dry-
Wall para instalações hidráulicas

A Docol Metais Sanitários desenvolveu
uma gama específica de produtos para
atender a tecnologia de construção em Dry-
Wall. Criada a partir de pesquisas de cam-
po onde foram levantadas as necessidades
das construtoras no que se refere à insta-
lação hidráulica em sistema Dry-Wall, a li-
nha DocolModular agiliza o processo, evi-
tando desperdícios e barateando custos.
Os produtos DocolModular são totalmen-
te seguros, permitem uma fixação perfei-
ta, fácil e precisamente alinhada, além de reduzir a necessidade de
menutenção, evitar infiltração e outras surpresas desagradáveis. “Iné-
dita no mercado, a linha DocolModular resolveu, de uma vez por to-
das, as dificuldades nas instalações em Dry-Wall”, afirma o gerente de
Marketing e Exportação da Docol, Guilherme Bertani.

Março
21/22  Congresso Estadual de Arqui-
tetos de São Paulo, em São Carlos, SP.
O evento discutirá o tema do Congresso
Brasileiro de Arquitetos, que acontece no
Rio, em abril. Ou seja: “Arquitetura e Ur-
banismo face à globalização”. Outras
informações: IAB/SP, fone (11) 3259-6866.

Abril
29 a 3/5  XVII Congresso Brasileiro
de Arquitetos – Com o eixo temático
“Arquitetura e urbanismo face à
globalização”, acontece o congresso bra-
sileiro de arquitetos, na cidade do Rio de
Janeiro. Participe!
Informe-se: congresso2003@iabrj.org.br

29 a 3/5 – IX Encontro e Assembléia
do Conselho Internacional dos Arqui-
tetos de Língua Portuguesa – CIALP,
Riocentro, Rio, RJ. O evento simultâneo
ao Congresso Brasileiro de Arquitetos dis-
cutirá o tema “Arquitetura, Tempo e Es-
paço Social”.

Setembro
14  Abertura oficial da 5ªBia – Bienal
Internacional de Arquitetura e Design
de São Paulo, Pavilhão do Ibirapuera.
Sob o tema “Metrópole”, o evento pre-
tende debater a contribuição de profis-
sionais nas áreas de arquitetura, urba-
nismo, comunicação visual e interiores.
Atenção! Inscrições para o Concurso de

cartaz até 14 de abril. Inscrições para a
Exposição Geral de Arquitetos até 31 de
abril. Detalhes: e-mail: 5bia@uol.com.br/
fone (11) 5574-5022.
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Veja na página central,
os projetos premiados
no concurso de Santana
de Parnaíba

O IAB/SP desempenhou em feve
reiro importante papel de articu
lação, abrindo canais de diálogo

com os novos governantes e ampliando
os já existentes com o governo municipal.

O IAB/SP, representado pelos arqs. Gil-
berto Belleza e  Arnaldo Martino, junto a
representantes da Asbea, Sinaenco, Abece
e Abrasip, reuniu-se com o novo secreta-
rio estadual da Habitação e presidente
do CDHU, Barjas Negri, com o objetivo
de apresentar as solicitações na área de pro-
jetos habitacionais.  Entre, as quais, a ne-
cessidade de uma contrapartida na gestão
da CDHU frente à implantação do ISO nos
escritórios, o que vai exigir nova gestão de
projetos, melhores honorários e abertura
para criação de novos projetos habitacionais.

Ao mesmo tempo, uma delegação do
IAB/SP composta pelos arqs. Gilberto Belleza,
Lucio Gomes Machado, José Carlos Ribeiro
de Almeida e Arnaldo Martino esteve com
o novo diretor executivo da FDE para apre-
sentar sugestões de relacionamento e
contratação de escritórios de arquitetura, de-
fendendo a democratização na contratação
dos escritórios, com contratação por técnica
e preço, com peso maior à técnica, para se
evitar propostas de projeto padrão, inviáveis
na realidade paulista.

Participamos também da implantação
do Conselho de postulação da Sede das
Olimpíadas de 2012 para São Paulo, quan-
do o secretario municipal de Planejamen-
to, arq. Jorge Wilheim, assumiu o com-
promisso da democrática participação dos
arquitetos nos projetos, caso São Paulo
seja escolhida.

Solicitamos ainda à prefeita Marta
Suplicy uma audiência realizada no dia
27 de fevereiro, na qual o IAB/SP esteve
representado pelos arqs. Gilberto Belleza,
Paulo Sophia, Dácio Ottoni, Elefitérios
Athanasopoulos e Antonio Cláudio da Fon-
seca, além da arq. Lucila Lacreca. Nessa
reunião, apresentamos uma série de ma-
nifestações, entre elas a discordância fren-

Um IAB (cada vez) mais presente
Confira, neste editorial, as iniciativas e decisões do IAB, em defesa dos honorários
dos arquitetos e da qualidade do espaço urbano e dos projetos de habitação:

te a várias legislações recentemente apro-
vadas pela Câmara Municipal, que tratam
do espaço urbano, que prejudicam a nos-
sa já caótica situação, entre as quais, a Lei
de anistia ao comércio em corredores, e a
Lei da Paisagem Urbana que poderá pre-
judicar a situação existente. Além disso,
também apresentamos alguns percalços
do relacionamento profissional com
vários órgãos da prefeitura enfatizando
nosso repúdio ao recente aumento vergo-
nhoso do ISS dos profissionais autônomos
que foi reajustado em 500%.

Realizamos também um amplo deba-
te sobre a situação  atual profissional
em relação à questão dos honorários
profissionais,  que apresenta uma situa-
ção bastante caótica, pelo fato de não se
respeitar um valor mínimo possível,  para
se executar um projeto de boa qualidade.

A intenção desse debate foi trazer a
público uma situação delicada que enfren-
ta nossa profissão, que continua enfren-
tando a luta para obtenção de projetos,
com honorários e valores muito baixos.

Os colegas que participaram, colocaram
pontos muito semelhantes, apesar de
enfoques diferenciados, direcionando-se
para uma mesma posição. Precisamos ur-
gentemente definir nosso escopo de
trabalho para possibilitar um mesmo
padrão de cobrança. Dentro desse qua-
dro a defesa da aplicação das Normas de

Projetos editadas pela ABNT, com a parti-
cipação do IAB, torna-se essencial, pois
possibilita a padronização na apresenta-
ção de nosso trabalho.

Ao mesmo tempo foi aprovada a posi-
ção defendida pelo IAB/SP, responsável
pela execução de nova tabela de honorá-
rios. O IAB/SP defende a simplificação
dos valores a serem aplicados, se pos-
sível num único valor (em torno de 5%),
com pequenas variações para contem-
plar especificidades necessárias. Uma Co-
missão para elaborar essa nova Tabela está
sendo constituída, aberta a todos sócios.

De qualquer forma, essa discussão abre
o debate sobre a prática profissional dos
arquitetos nos dias de hoje, num quadro
de mais de 30 mil profissionais com quase
70 Escolas de Arquitetura só no Estado de
São Paulo, num crescente acesso ao mun-
do globalizado, exigindo uma participação
mais ativa de todos os profissionais nos
rumos de nossa profissão neste século que
se inicia. Os próximos Congressos de Ar-
quitetos, tanto o estadual em São Carlos
nos dias 21 e 22 de março, e o Brasileiro,
no Rio de Janeiro, de 29 de abril a 3 de
maio serão uma ótima oportunidade para
discutirmos o nosso futuro.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

Honorários: o debate sobre honorários
reuniu estudantes e profissionais
da arquitetura na sede do IAB
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DIREITO 

CARTAS 

E scritórios de Arquitetura têm que adequar
sua administração e seus contratos soci-

ais à nova legislação, esclarece o adv. Ricardo
Piragini. Confira:

A maior parte das empresas brasileiras,
como é de cediço conhecimento, é constitu-
ída sob a forma de sociedades por quotas
de responsabilidade limitada, atualmente de-
signadas de sociedades limitadas, estando,
conforme o objeto social e demais caracte-
rísticas, registradas perante à  Junta Comerci-
al ou Cartório de Títulos e Documentos.

A opção por esta modalidade de socieda-
de era mais freqüente dado o carácter de
informalidade dos seus atos administrativos e
gerenciais. Vez que, pela lei anterior, poucos
eram os requisitos a serem cumpridos. Vale
dizer, era um tipo de sociedade sem os custos
da burocracia das Sociedades Anônimas.

Ocorre que o Novo Código Civil alterou
bastante a forma de constituição e adminis-
tração destas sociedades, passando a exigir
o cumprimento de uma série de formalida-
des legais e burocráticas, tendo inclusive al-
terado as relações de poder nas mesmas, ao
modificar os quóruns para várias delibera-
ções societárias.

Uma das questões que irá gerar bastante
controvérsia e que deverá ser somente resol-
vida pela interpretação jurisprudencial é a
exclusão de sócio, em função dos critérios
obscuros da nova Legislação, que a prevê
quando o sócio colocar em risco a continui-
dade da empresa, “em virtude de atos de ine-
gável gravidade”. O que se deve entender
por atos de inegável gravidade”.? A rigor, tais
atos seriam aqueles contrários à lei, aos bons
costumes e, principalmente, à ética empresa-

Novo Código Civil altera radicalmente
as relações empresariais – (2a parte)

rial, um princípio fundamental e saudável deste
Código.. Ocorrência de fraudes, apropriação
indébita, concorrência desleal, utilização de
bens e meios da Sociedade em benefício pró-
prio e em detrimento ao demais sócios, po-
derão ser invocados como causas para exclu-
são, em nosso entendimento.

E mais: deve-se levar em conta que, para
aprovar a exclusão de sócio, é necessária a
maioria absoluta de votos representativos do
capital social.

A proteção aos sócios minoritários também
deverá criar celeuma, pois antes quem deti-
vesse mais de 50% do capital social tinha ple-
nos poderes para gerir o negócio, inclusive
para excluir, unilateralmente, quem bem en-
tendesse. Pois bem, com o novo código esta
relação de poder se alterou, afora o caso suso
(acima) noticiado do quórum para exclusão:
Os sócios minoritários, que representem pelo
menos um quinto do capital social, têm o di-
reito de eleger um membro para o conselho
fiscal, bem como poderão convocar a realiza-
ção de assembléia ou reunião de sócios, quan-
do os administradores retardarem a convoca-
ção, por exemplo. Alie-se a isto, o fato de que
as assembléias ou reuniões de sócios torna-
ram-se um canal para o permanente
questionamento das contas, direção e deci-
sões dos administradores da sociedade.

As deliberações da sociedade deverão ser
transcritas em livro próprio (livro de atas de
administração), devendo as mesmas ser ar-
quivadas e averbadas nos 20 (vinte) dias
subseqüentes à reunião/assembléia no re-
gistro público de empresas mercantis.

 Os novos quóruns para a tomada de de-
cisão são, em geral:

a) ¾ do capital social para modificação
do contrato social e incorporação, fusão,
dissolução da sociedade ou cessação do
estado de liquidação; b) metade do capital
social para designação de administradores
(quando feita em ato separado), destituição
de administradores, forma de remuneração
dos mesmos e pedido de concordata; c)
maioria simples dos votos dos presentes (na
reunião/assembléia), nos demais casos pre-
vistos na lei ou no contrato, se este não
exigir maioria mais elevada.

Por óbvio, não são apenas as matérias
acima que merecem nossa atenção. Assun-
tos como a vedação da participação de côn-
juges, casados em regime de comunhão uni-
versal de bens ou de separação obrigatória,
em uma mesma empresa, certamente, de-
mandarão exaustiva discussão, em função
da verdadeira revolução que a Norma do
Artigo 977 do Novo Código trouxe para as
chamadas empresas familiares.

Tais empresas deverão promover a saída
de cônjuge-sócio , face à nova lei?  Como
ficam as empresas constituídas apenas por
marido e mulher? E o o direito adquirido?
Estará o Novo Código instituindo a figura
execrável do chamado “laranja”?

A mantença ou não de cônjuges em uma
mesma empresa, suas conseqüências e al-
ternativas legais para deslinde da questão,
serão objeto de nossa análise futura.

RICARDO PIRAGINI
é especialista em direito empresarial e

sócio-gerente de Ricardo Piragini Advocacia.
E –mail: piragini.adv@aasp.org.br

Caros colegas, seria interessante o IAB/
SP colocar em sua página na internet a
tabela de honorários. Sempre que neces-
sitamos temos que recorrer a outros de-
partamentos. Aliás, o site da Bahia está
muito bom. Diria que é muito melhor (e
mais bonito) que o de São Paulo. Vamos
lá, Vamos melhorar. Vamos pra frente!
Abraços cordiais,

Álvaro Puntoni, por e-mail

Resposta:
Prezado colega,
Agradecemos sua sugestão e tentaremos

alcançar a qualidade do IAB/BA. Infelizmen-
te, durante muito tempo o IAB/SP/ por di-
ficuldades financeiras não conseguiu ter um
site no nível desejado. Recentemente, con-
seguimos graças a uma participação dos
associados , contratar uma empresa que vem
aprimorando e tentando melhorar a quali-
dade. O responsável é também um colega
arquiteto, que tem feito um grande esforço
junto aos nossos funcionários no sentido
de agilizar e ampliar as informações. Espe-
ramos em breve alcançar a qualidade dese-
jada por você. E pela diretoria, também!

A diretoria
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DEBATE 

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 do Rio Preto – presidente Arq.
Maria Augusta da Rocha e Silva

São José dos Campos – presidente:
Rolando Rodrigues da Costa

Sorocaba  – presidente: Zuremar Basso Maia

Sumaré   – presidente: Marcos Hipólito

Suzano   – presidente: Eduardo Habu

Taubaté – presidente Paulo Gomes de Oliveira

Vinhedo  – presidente: Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

O IAB/SP organizou, no dia 25 de fe-
vereiro, um amplo debate  sobre os

honorários dos projetos de arquitetura e
urbanismo. Um tema, cada vez mais po-
lêmico, devido grande número de esco-
las (mais de 40, só no Estado) e de profis-
sionais atuando no mercado (mais de 40
mil, no Estado de São Paulo). Abrindo o
debate, o presidente Gilberto Belleza
anunciou a criação de uma comissão es-
pecial, que vai elaborar a nova tabela de
honorários, a pedido da direção nacio-
nal. Uma tabela que seja mais didática,
prática e simples.

A seguir, João Honório referiu-se às
normas técnicas existentes (ABNT), que
deveriam , na sua opinião, passar por um
processo de revisão.

Enfatizou que é muito difícil estabele-
cer  o valor de serviços de cunho cultu-
ral, um trabalho que depende mais da
reflexão do que de um papel assinado.
Portanto, deveria haver uma lei específi-
ca para esse tipo de trabalho, do qual faz
parte o projeto de arquitetura.

Benno Perelmuter, por sua vez, pro-
pôs formas diferentes de remuneração

de acordo com as
diferentes categori-
as de projeto a ser
desenvolvido. Criti-
cou a lei das licita-
ções 8666, que mar-
ginaliza, na realida-
de, o projeto execu-
tivo, deixando mar-
gem a ambigüida-
des e imprecisões. E
fez um apelo no
sentido do resgate da valorização  ética
e profissional do trabalho do arquiteto.

Paulo Bastos  referiu-se à indefinição
histórica, que ainda cerca a profissão de
arquiteto, no Brasil. E sugeriu reação à
cultura nefasta de que “ o mais barato é
melhor”. Ou seja, o valor cultural, do qual
faz parte o projeto arquitetônico, não pode
ser reduzido a uma  mercadoria. “Nosso
compromisso é com a qualidade do es-
paço construído. Se for para ganhar di-
nheiro, há com certeza outras profissões
mais rentáveis!

Júlio Neves. Incisivo, deixou um reca-
do eloqüente: “quando um profissional

Para que honorários?

aceita um projeto mal-remunerado está,
na verdade, prejudicando toda a classe.”!

E, f inalmente ,  João Marcos de
Almeida, da Ong Usina, levantou a hi-
pótese de outros tipos de trabalho in-
dependentes. Exemplos? Projetos para
as comunidades e áreas carentes. E
deixou uma provocação: por que al-
guns escritórios conseguem estabele-
cer parâmetros que dignificam a pro-
fissão e outros, não? Talvez, seja ne-
cessário mudar a logística e o foco de
trabalho, a começar dentro do próprio
escritório.

J. W.

RESENHA 

Finalmente, saiu o tão espe-
rado “Arquitetura brasil 500
anos” (volume 1), organizado
pelo arq. pernambucano
Roberto Montezuma. Através
de 327 páginas, ricamente ilus-
tradas e com textos críticos de
Carlos Eduardo Comas, Maria
Elisa Costa, Edson Mahfuz e de
Miguel Pereira (em nome da
UIA) , o leitor poderá viajar
pelo tempo, relembrando a tra-
jetória da evolução da arqui-
tetura brasileira: desde a arqui-
tetura indígena, passando pela
linguagem rural e clássica, até
o início da arquitetura moder-
na no Brasil e, finalmente

Brasília. Com certeza, a pu-
blicação se soma ao clássico
“Arquitetura contemporânea no Brasil”, do francês Yves Bruand, como livro de
consulta, registro, memória, estudo e pesquisa. E agrega valor à cultura brasileira.
Parabéns aos organizadores! Informações: fone (81) 3327-8556/www.arqbr.com.br

J. W.

Arquitetura brasil 500 anos

Pela dignidade profissional – À mesa, os debatedores
(da esquerda para a direita): João Honório, Benno Perelmuter,
Júlio Neves, Gilberto Belleza, Paulo Bastos e João Marcos
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CONCURSO 

P or iniciativa da prefeitura
de Santana de Paranaíba,
na Grande São Paulo, e

parceria com o IAB/SP, o IPHAN
e o Condephaat,  aconteceu o
concurso público nacional de
propostas para a cidade. Resul-
tado: cinqüenta inscrições e 20
trabalhos apresentados.

Conforme assinalou o presi-
dente Gilberto Belleza, na ceri-
mônia de premiação, no dia 6
de janeiro, o concurso é motivo
de alegria para todos os profis-
sionais que se dedicam à quali-
ficação do espaço construído. E
constitui um exemplo para ou-
tros concursos que deverão vir
por aí. E, para surpresa, o pro-
jeto vencedor veio de Minas.

Segundo o júri, a proposta (nº
2), que saiu vencedora, foi a
que apresentou um perfeito
atendimento ao programa do
concurso, no que se refere às
diretrizes urbanísticas e às in-
tervenções pontuais, com solu-
ções adequadas e economica-
mente viáveis. A Comissão des-
tacou, ainda, a apresentação
primorosa, com ilustrações
abrangentes dos diversos as-
pectos da proposta.

 J.W.

O exemplo
de Santana de Parnaíba

1o Prêmio
Projeto no 02
Autores: arqs. André Luiz Prado e Bruno Santa Cecília
Belo Horizonte – MG
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2o Prêmio
Projeto no 19

Autores: arqs. Carlos Leite, Julio Artigas,
Mônica Brooke e Nelson Xavier

Equipe: Isis Roverso e Victor Marinho
Estagiária: Tais Cristina

Consultores: Eng. Renato Zuccolo (Recursos
Hídricos), Arqs. Álvaro Puntoni e Ângelo Bucci

São Paulo – SP
A Comissão  considerou a proposta de alto nível, com

excelente apresentação e compreensão da cidade no
que se refere aos sítios histórico e natural, traduzida

em clara proposta urbanística e arquitetônica, com
qualidade nas intervenções pontuais nos espaços

públicos e nas edificações. Entretanto, considerou
excessivas e problemáticas as soluções de conexão

entre o centro histórico e o parque.

Projeto no 10
Autor:  arq. Julio Cezar Bernardes Pinto
Colaboração: Arqs. José Gilberto
Pires e José Aparecido dos Santos
São Paulo – SP

Projeto no 17
Autores: arqs. Josefa Gonçalves dos
Santos e Ionesmar José Arcanjo
São Paulo – SP

Projeto no 18
Autor: arq. Edson Tadeu Bassi
Equipe: arqs. Tetsuro Hori, Luciana
Aliperti, Fernando Guelfi, Marco
Antonio Gabriel, Martha Alves
Ferreira de Lahoz e Caterina Poli
Estagiários: Isabella Morales
Scalise e Rafael Vinhares Cavalheiro
São Paulo – SP

Menções honrosas
Comissão
Julgadora

 Arq. Bruno Roberto Padovano –
doutor em Desenho Urbano e pro-
fessor da FAUUSP.

 Arq. Jon  Maitrejean – professor da
FAU São Judas, foi professor da
FAUUSP e da FAU Santos, ex- presi-
dente do Sindicato dos Arquitetos no
Estado de São Paulo e vice-presiden-
te do IAB-SP.

 Arq. José Carlos Ribeiro de Almeida
– membro do Conselho Superior e
ex-vice-presidente do IAB-SP, foi pre-
sidente do SASP e do Condephaat.

 Arq. Romeu Duarte Júnior – supe-
rintendente do IPHAN no Ceará, pro-
fessor da Universidade Federal do
Ceará e ex-presidente do IAB Dire-
ção Nacional.

 Eng. Vasco Martins Costa – respon-
sável pela Direção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais – Portugal

3o Prêmio
Projeto no 15
Autores: arqs. Edison Pagotti Silva, Flavia Costa, Maria
Isabel Imbronito
Colaborador: Eduardo Duwe
São Paulo – SP
A Comissão  considerou a proposta de grande força
conceitual e plástica, expressa com arrojo e elegância,
além de economia de meios, mas pouco desenvolvida
no que diz respeito ao Centro Histórico e ao Parque,
objetos principais do Termo de Referência do Concurso.
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COMISSÕES DE

TRABALHOS DO IAB-SP
A atual 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

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

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

Tema: “Arquitetura e Urbanismo face à
globalização”

Programação:

Dia 21

14h00 – Reunião da Câmara de Arqui-
tetura/ CREA-SP

19h00 – Abertura oficial

Convidados: Haroldo Pinheiro, presiden-
te do IAB/DN. Gilberto Belleza, presiden-
te do IAB/SP e Elisabeth Bottamedi,
presidente do Núcleo de São Carlos

Dia 22

8h00 a 9h00 – Apresentação de
trabalhos

9h00 a 10h30 – Debate Colégio
Brasileiro de Arquitetos

IAB – AsBEA – FNA – Abap – ABEA –
Faeasp

11h00 a 12h45 – Debate prática
profissional

Debatedores:  arqs. Gilberto Belleza,
José Borelli Neto, Lúcio Gomes Macha-
do e Roberto Aflalo.

Mediadora: arq. Elisabeth Bottamedi

III CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETOS
Dia 21 e 22 de março, em São Carlos, SP

13h00 – almoço

14h00 a 15h45 – Debate Arquitetura e
Urbanismo face à globalização

Debatedores: arqs. Miguel Pereira,
Marcelo Carvalho Ferraz, Cibele Rizek,
Benedito Abbud e Elisabete França

Mediador: arq. Ronald Tanimoto

16h00 a 17h45 –Debate Ideologia e
Cultura

Debatedores: arqs. Joaquim Guedes,
Nabil Bonduki, Pedro Paulo Saraiva e
Agnaldo Farias.

Mediador: Hugo Segawa

18h00 a 20h00 – Plenária

E cerimônia de encerramento.

arqs. Haroldo Pinheiro, Gilberto Belleza
e Elisabeth Bottamedi.

21h00 – coquetel de confraternização

local: Casa do Campo, São Carlos, SP.

Atenção! Inscrições:

Sócios: 20 reais

Não-sócios: 30 reais

Estudantes: 15 reais

 IAB/SP – iabsp@iabsp.org.br

Abílio Guerra • Alexandre Valladares Neto • Alfonso Corona Martinez • Aline Mendes • Ana Clara
Ribeiro • Ana Fernandes • Ana Lúcia Ancona • Ana Lúcia Costa • Ana Lúcia Niemeyer • Ana Luíza
Nobre • Ana Maria de Moraes • Ângela Gordilho • Aristides Arthur Soffiati • Augusto Ivan • Branko
Kolarevic • Bruno Stagno • Carlos Barceló Pérez • Carlos Fayet • Carlos Luiz Regazzi Filho • Carlos
Roberto Andrade • Carmen Assunção • Cláudia Loureiro • Cláudio Torres • Clorindo Testa • Dalmo
Vieira Filho • David Leo Bonder • Deemetre Anastassakis • Denise Maher • Denise Pinheiro Macha-
do • Diana Motta Meirelles • Dora Alcântara • Edésio Fernandes • Edja Trigueiro • Edmilson
Rodrigues • Edson Mahfuz • Eduardo Chiletto • Eduardo Pasquinelli • Eliane da Silva Bessa
• Elizabeth Vargas • Elvan Silva • Emílio Maciel Eigenher • Ermínia Maricato • Eusébio Leal
• Francisco Landor • Frank Svensson • Frederico Holanda • Friederich Grimme • Gilberto Belleza
• Glauco Berenstein • Gunther Weimer • Harmuth Gunther • Haroldo Mattos Lemos • Haroldo
Pinheiro • Hugo Segawa • Humberto Yamaki • Isaura Fraga • Jaime Lerner • Janice Pearlman • Joal
Teitelbaun • João Filgueiras Lima • João Marcos • Joaquim Guedes • Jorge Gavídea • José Carlos de
Almeida • José Júlio Lima • José Luiz Menzes • Josep Botey • Juçara Lopes da Silva • Júlio Posenato
• Jussara Derengui • Laura Bueno • Leonardo Rodrigues • Letícia Hazan • Lia Motta • Luciana
Andrade • Luís César Scano • Luiz Amorim • Luiz Eduardo Soares • Luiz Fernando Freitas • Luiz
Paulo Conde • Manuel de Solá Morales • Manuel Gallego • Manuel Rodriguez • Marco Aurélio
Filgueiras • Margareth da Silva Pereira • Margareth de Araújo • Maria do Rocio Rosário • Maria Elisa
Costa • Maria Lúcia Martins • Maria Lúcia Petersen • Marise Keller dos Santos • Marlene Fernandes
• Marlice Azevedo • Maura Veras • Mauro Almada • Maury Saddy • Michael Laar • Miguel Pereira
• Miguel Sattler • Mozart Victor Serra • Nabil Bonduki • Nelson Saule Jr. • Nestor Goulart Reis Filho
• Nireu Cavalcante • Nuno Portas • Oscar Corbella • Oscar Niemeyer • Pablo Benetti • Pablo Sierra
• Patrícia Cristina Ferro • Paulo Mendes da Rocha • Paulo Raposo • Paulo Sabroza • Peter Rowe
• Ricardo Lira • Roberto Segre • Roberto Simon • Rubén Pésci • Sarah Whising • Severiano Mário
Porto • Simone Cohen • Simos Yannas • Sonia Marques  • Tamara Egler  • Thereza Carvalho
• Thierry Paquot • Thomas Maver • Ulpiano Bezerra • Vera Hazan • Vera Rezende • Yannis Tsionis

Palestrantes confirmados
para o XVII Congresso
Brasileiro de Arquitetos

CONGRESSOS 
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CONCURSO 

Representantes’2002 do IAB/SP:
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra
CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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 – Titular
Arqª. Helene Afanasieff – Suplente
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, Gilberto Belleza
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
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)
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. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 
Villa da Arquitetura – Durante a Feicon
– Feira Internacional da Construção, que
acontece de 8 a 12 de abril, no Pavi-
lhão de Exposições do Anhembi, em São
Paulo, a maisarquitetura vai organizar
um espaço especial para os arquitetos.
Ali, os profissionais terão direto a salas
de reunião, acesso à internet, fax e te-
lefone gratuitos, além de ilhas para a
exposição de projetos. Informe-se: fone
(11) 38192355.

Plantas on line – Im-
plantado pela Secretaria
da Habitação e Desenvol-
vimento Urbano do mu-
nicípio, o projeto objeti-
va garantir a prestação de
serviços ao cidadão com
qualidade e produtivida-

de e democratizar o acesso a informações
sobre projetos relacionados ao setor de
arquitetura e construção da cidade. Infor-
me-se: www.iabsp.org.br/fone 55 11
31050287

Menção da UIA para brasileiros – A UIA
divulgou o resultado do concurso inter-
nacional Ephemeral Structures in the City
of Athenas (Grécia). Na categoria estudan-
tes, a equipe brasileira – Carla de Miranda
Pimentel, Diogo Diaz, Pedro Lira e Robson
Canuto, do Recife, PE, recebeu menção
honrosa. Parabéns!

Até 14 de abril – Inscrições para o con-
curso do cartaz de divulgação da 5ª Bienal
de Arquitetura e Design, de São Paulo
(prêmio: 20 mil reais!). Informe-se:
www.iabsp.org.br

Premiação na Projeto/Design – A re-
vista Projeto/Design, da Arco Editorial,
principal responsável pela divulgação
da Premiação IAB’SP, traz em sua edi-
ção de fevereiro um especial da pre-
miação’2002, enfatizando a qualidade e
diversidade da produção arquitetônica
paulista contemporânea. Ao longo de
16 páginas, editadas por Fernando
Serapião, pode-se conferir, através de
textos e fotos coloridas de excelente
definição, todos os projetos premiados:
17 prêmios e 22 menções. Um especial
para conferir, atualizar-se e aprender.

Paisagem polêmica – O IAB/SP enviou
carta à prefeita de São Paulo, Martha
Suplicy, ao secretário municipal de Plane-
jamento Urbano, Jorge Wilheim e ao se-
cretário de Finanças, João Sayad, manifes-
tando preocupação com relação à recente
legislação aprovada pela Câmara Munici-
pal sobre a nova lei de paisagem urbana.
Argumentando que o Instituto, entidade
sem fins lucrativos, vem defendendo ques-
tões que priorizam a qualidade de vida de
nossa cidade e dos cidadãos, ressalta:
“Queremos enfatizar nossa preocupação
com a possibilidade de sanção dessa Lei,
que muito irá prejudicar a já grave situa-

ção da Paisagem Urbana de nossa cidade.
Queremos lembrar que a própria Prefeitu-
ra, através dos organismos responsáveis,
juntamente com entidades da Sociedade
Civil,  já havia desenvolvido outra alterna-
tiva, que apesar de possuir alguns proble-
mas, era muito melhor que a recente
aprovada...Assim, gostaríamos de solicitar
seu veto a essa lei, crentes que sua possí-
vel aprovação irá prejudicar em muito a
situação atual. Temos estudos que podem
comprovar essa afirmação, desenvolvidos
pelo Fórum da Paisagem, organismo não
governamental, que conta com o apoio e
participação do IAB.”

E até 31 de abril – Inscrições para Exposição
Geral de Arquitetos da 5ª Bienal de São Pau-
lo. Não se esqueça: o tema é a Metrópole.
Informe-se sobre o regulamento e a ficha de
inscrição, através do site (www.iabasp.org.br)
ou pelo tel. (11) 5574-5922.
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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
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Março
21 e 22 – III Congresso Estadual de
Arquitetos de São Paulo, São Carlos,
SP. Sob o tema “Arquitetura e Urbanis-
mo face à globalização”. Veja progra-
mação na página 6.

Abril
29/4 a 3/5 – XVII Congresso Bra-
sileiro de Arquitetos, Rio de Janeiro,
RJ. Sob o tema “ Arquitetura e Urba-
nismo face à globalização”. Veja a lis-
ta dos conferencistas convidados na
página 6.

IAB PRESENTE 
� Roberto de Castro Mello representou

o IAB-SP em reunião sobre a revoga-
ção do art. 6º da Lei 10.423/87
(desobrigação de emissão de docu-
mento fiscal e escrituração) no dia 13
de fevereiro, na sede do Sescon.

� O IAB/SP participou, como membro
integrante, no dia 18 de fevereiro da
cerimônia de instalação do Conselho
de Postulação de São Paulo às Olim-
píadas de 2012. O IAB vai promover
um debate entre seus associados e a
Prefeitura de São Paulo com o obje-
tivo de  contribuir para o sucesso da
proposta.

� Gilberto Belleza, Paulo Sophia, Edson Elito,
José Carlos Ribeiro de Almeida, Arnaldo
Martino e Lucio Gomes Machado reuni-
ram-se com o novo presidente da FDE,
Sérgio Kobayashi no dia 20 de fevereiro.

Em pauta:

� A participação dos arquitetos na
produção da FDE

� A não utilização (ou melhor, a mí-
nima utilização) de projetos padrão.

� A necessidade de se rever o valor
dos honorários pagos

� Problemas decorrentes da contratação
direta através do repasse de verbas
as Associações de Pais e Mestres.

� Necessidade de contratação demo-
crática de projetos sem concorrên
cia de preços.

� Paulo Sophia representou o IAB-SP na
reunião sobre “Áreas Verdes” ou “São
Paulo Minha verde Cidade” no dia 27
de fevereiro.

� Gilberto Belleza, Arnaldo Martino e re-
presentantes da Asbea, Sinaenco,
Abece reuniram-se com o novo secre-
tario estadual da Habitação e presiden-
te do CDHU, Barjas Negri, apresentan-
do sugestões e reivindicações relacio-
nados à área habitacional.

RELAÇÃO DE NOVOS
SÓCIOS DO PERÍODO DE

21/01/2003 a 25/02/2003

Bruno Freire Pepe Faggiano

Fabio Kneese Flaks

Mariana Fortes Perez Rial

Marcelo Senday

marcelo Grasso Sobré

Marcelo Mikyo Hori

Wilson Hideto Ikegami

Alexandre Emilio Lipai

Beatriz Camargo Lombardi

Luciana Servulo de Lima
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Estamos finalizando os preparativos
rumo ao XVII Congresso Brasileiro
de Arquitetos que acontece de 29

de abril a 3 de maio do Rio de Janeiro
sob o tema “Arquitetura e urbanismo
face a globalização”, que deverá sinali-
zar procedimentos para o futuro e sobre-
vivência de nossa profissão.

Esperamos levar uma grande delegação
para o evento organizado pelo Estado vi-
zinho, juntamente com nossa delegação
de membros do Conselho Superior do
IAB, para participar da Reunião que pre-
cede o Congresso.

A realização de nosso III Congresso Esta-
dual de Arquitetos, ocorrido na cidade de
São Carlos, em março, conforme registra a
reportagem da página central, objetivou
preparar os profissionais para esse grande
encontro, além de reforçar o desenvolvi-
mento de nossos núcleos no interior. Sem
dúvida, foi um evento
marcante, em termos de
qualidade dos debates e de-
cisões, que nos ajudaram a
montar as bases para nossa
participação no XVII Con-
gresso Brasileiro de Arqui-
tetos, o primeiro que acon-
tece no século XXI.

O nosso Congresso esta-
dual registrou a participa-
ção de profissionais e es-
tudantes de várias localida-
des do Estado num núme-
ro aproximado de 350 par-
ticipantes. Pelo nível dos
debates, a qualidade supe-
rou a quantidade.

Rumo ao futuro
Vários representantes e presidentes de

núcleos estiveram presentes enriquecen-
do nossas discussões e ampliando nossa
representação, conforme registra a maté-
ria (núcleos) publicada nesta edição.

Ao mesmo tempo, continuam os pre-
parativos para a V Bienal Internacional
de Arquitetura, que deve ocorrer em se-
tembro, sob o tema “a metrópole”. As ins-
crições foram estendidas até o final de
abril, e até o momento já passam de duas
centenas de trabalhos inscritos vindos de
várias regiões do país  e do Exterior.

Salas especiais para arquitetos brasilei-
ros e estrangeiros estão sendo montadas,
além das salas para exposições temáticas
para arquitetos de países que já confir-
maram a presença.

Enquanto isso, continuamos atuando em
várias frentes pela defesa da dignidade e
valorização de nossa atuação profissional.

CONGRESSO
Leia na página central a reportagem sobre
o Congresso de Arquitetos, em São Carlos, SP

Entre elas, mais uma reunião com a dire-
toria do CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano) quando
fomos informados da interrupção do
Qualihab, processo de qualificação dos
escritórios de arquitetura, freando um lon-
go trabalho que vinha sendo desenvolvi-
do. Mais uma vez insistimos na mudança
dos procedimentos de contratação e ho-
norários desenvolvidos pela maior empre-
sa habitacional do país.

Também estamos atuando firmemente
para a mudança da taxação do ISS na ci-
dade de São Paulo com aumento abusivo
de quase 500%. Com outras  entidades
profissionais, estamos tentando viabilizar
um processo jurídico para defender e pro-
teger nossos associados.

Ainda, durante este mês, ocorreu a Ex-
posição Artistas Arquitetos, organizada
pela Galeria Slaviero & Guedes, evento

que contou com o apoio
da Direção Nacional do
IAB e do Departamento de
São Paulo, além da contri-
buição e doações de vári-
os colegas em prol do IAB.

São iniciativas que vão,
certamente, construindo
um IAB dinâmico e con-
temporâneo, como havía-
mos prometido no discur-
so de posse, ao inaugurar
nossa segunda gestão., em
janeiro de 2002!

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP e vice-
presidente do IAB nacional
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DEPOIMENTO 

RESENHA 

Hoje estou sendo duplamente  home-
nageado pelos meus companheiros

do Núcleo Regional do IAB, em São
Carlos. A primeira das homenagens en-
cerra uma carinhosa lembrança decorrente
de minha já bem distante atuação nesta
cidade, na qualidade de docente e pro-
fissional de arquitetura...

A segunda homenagem acontece neste
momento, ao abrir a cerimônia de aber-
tura do 3º Congresso Estadual de Arqui-
tetos, que tem como tema a Arquitetura e
o Urbanismo face à globalização, com
debates sobre a prática profissional, a
globalização a ideologia e a cultura. Quero
enfatizar a felicidade da escolha dos te-
mas, importantes para a  análise  e enten-
dimento desta fase de transição que
estamos passando, almejando um futuro
mais promissor para o século que inicia-
mos, infelizmente cada vez mais cheio de
acontecimentos inesperados...

Nos idos de 60, quando me formei,
existiam em São Paulo somente dois cur-
sos de Arquitetura – um ministrado na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
USP e o outro sediado na Universidade

Mackenzie. O número de profissionais
diplomados era escasso (mais ou menos
80 por ano), com uma evidente  minoria
em relação aos diplomados em Engenha-
ria Civil, que era a atividade profissional
mais antiga e tradicional. Desta maneira,
o interior não conhecia muito bem qual
seria a real função do arquiteto, que co-
meçava a aparecer em diversas cidades.
Confundia-se  o mesmo com o decorador,
uma espécie de simples rabiscador  de
bonitas fachadas...

Aos poucos esses abnegados, que op-
taram por uma qualidade de vida com
menos atribulações, porém com menos
oportunidades e vantagens (principalmen-
te de ordem cultural) em relação ao que
se passava no grande centro urbano, co-
meçamos a desempenhar um crescente
papel nas comunidades, mostrando quais
eram nossas reais qualificações...

Esse pioneirismo começou aos poucos
a criar produtos que foram se
avolumando. O número de arquitetos foi
paulatinamente aumentando. A infra-es-
trutura do interior foi se enriquecendo em
todos os aspectos. Faculdades novas fo-

ram surgindo, núcleos regionais do IAB
foram aos poucos se consolidando, sabi-
amente ligados às associações de enge-
nheiros. ..

Hoje contamos com mais de 30 núcle-
os regionais do IAB sediados em várias
cidades do interior, abrigando arquitetos
com atividades autônomas mas que, ao
mesmo tempo, vêm contribuindo para a
solução dos mais diversos problemas da
comunidade no tocante a seus aspectos
urbanos, trabalhando em harmonia com
as administrações municipais.

O desenvolvimento deste Estado aca-
bou criando grandes forças políticas  e
econômicas, que sob alguns aspectos su-
plantaram a capital que apresenta si-
nais de deterioração, com o esgotamento
de soluções urbanas clássicas e do
gigantismo das administrações públicas.
A descentralização econômica foi benéfi-
ca, embora as administrações municipais
algumas vezes relutem em aceitar novas
idéias de gestão.. Assim, acreditamos que
eventos, como este, possam contribuir
para as mudanças sócio-político-econômi-
cas que tanto aspiramos.”

Arquitetos do interior
Homenageado pelo 3º Congresso Estadual, em São Carlos, Gastão de Castro
Lima, emocionado, agradeceu. A título de registro, o Boletim traz uma  síntese
do pronunciamento do arquiteto, que se tornou um pioneiro ao se estabelecer e
atuar numa cidade do interior

Um livro e uma obra exemplares! Se a
globalização impôs a competência, este
livro mostra que aqui, nos trópicos,
também há profissionais competentes
que sabem fazer e projetar com
qualidade, criatividade e racionalidade.
Com projeto gráfico brilhante de Odiléa
Setti Toscano, o livro (textos em inglês
e português) registra a obra e o trabalho
do arquiteto, que vindo de Itu, cidade

João Walter Toscano

“

do interior paulista, se diplomou
pela Fau/USP, em 1956, tendo entre
seus mestres, Villanova Artigas. E que,
ao longo tempo, construiu uma obra
fundamentada na história e na cultura,
sensível  ao desenvolvimento do país,
ao meio ambiente, à qualidade urbana
e, especialmente, “de respeito ao
cidadão que usufrui e convive” com o
espaço construído, o projeto

Ponto de partida – O Iate Club de Londrina, PR, um dos projetos incluídos no livro,
foi vencedor de concurso, em 1959. Da equipe, participaram Toscano, Abrahão
Sanovicz, Júlio Katinsky e Odiléia (desenhos)

arquitetônico. Entre seus projetos, uma
série de equipamentos públicos
exemplares, como a Estação Pêssego
(metrô), o terminal Princesa Isabel
(ônibus) e a Estação do Largo 13 (trem),
que encantou o arquiteto alemão Helge
Bofinger, quando passou por São Paulo,
nos anos 90.

�Informações: Unesp Edições,
fone (11) 3242-7171, fax (11) 3242-000.
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NÚCLEOS 

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA – presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA – presidente: Arq. José Luis Bizelli

BAURU – presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS – presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA – presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS – presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA – presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ – presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE – presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA – presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba)  –
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE – presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO – Presidente: Arq. Valter Luis Secco Felix

SANTO ANDRÉ – presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS – presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – presidente Arqa. Maria
Augusta da Rocha e Silva

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – presidente: Arq. Rolando
Rodrigues da Costa

SOROCABA – presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ – presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO – presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ – presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO – presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

Durante o Congresso, foi realizado
também o encontro dos Núcleos do

IAB/SP no Interior, com a participação de
presidentes ou representantes de 12 nú-
cleos. Ao longo da reunião, sob a coorde-
nação de Paulo Sophia, Gilberto Belleza e
Haroldo Pinheiro, foram relatadas, em sín-
tese, as principais atividades, iniciativas,
sugestões e dificuldades que enfrentam os
núcleos. Atualmente, são cerca de 30 em
funcionamento, em todo o Estado..

Ao abrir o encontro, Gilberto Belleza,
que vem priorizando a atuação dos  ar-
quitetos do interior, voltou  a insistir so-
bre a importância da existência dessas
bases, para o fortalecimento da categoria
e da atuação dos profissionais, que vi-
vem em cidades do interior paulista. E
para o fortalecimento do próprio Colé-
gio, que se anuncia.

 Apesar das dificuldades de sobrevivên-
cia, que enfrentam muitos arquitetos do
interior, o saldo tem sido positivo. Um bom
exemplo vem de Marília, cuja presidente,
Maria Cristina Bondezan contratou até uma
assessoria de imprensa, para imprimir mai-
or visibilidade à atuação dos arquitetos,
estabelecendo um canal de comunicação
com a sociedade local.

Outro exemplo vem do núcleo de São
Carlos, sob a coordenação de Elisabeth
Bottamedi, que em parceria com a Associa-
ção dos Arquitetos, Engenheiros e
Agronômos da região, participou da elabo-
ração do “Construa Certo”, uma cartilha
básica para esclarecer o cidadão e o cliente
sobre questões relacionadas à construção.

O núcleo do Alto Tietê, sob a presi-
dência de Ana Maria Sandim (que abran-
ge cerca de dez municípios da região de
Mogi das Cruzes) participa ao lado de
outras associações de movimentos em
defesa da preservação ambiental dos ma-
nanciais da região.

O núcleo de Suzano, recém-implanta-
do, é outro caso exemplar. Sob a lideran-
ça do jovem Eduardo Habu, está investin-
do em exposições, debates e fóruns, em
parceria com a Universidade de Guarulhos,
para emplacar e se fortalecer.

O núcleo de Jundiaí, com 65 associa-
dos,  presidido por Ricardo Ropelle, in-

A caminho da profissionalização

veste na memória arquitetônica da cidade.
O núcleo de São José do Rio Preto, coor-
denado por Maria Augusta da Rocha, lan-
çou mão de expediente inusitado: o café
da manhã, um vez por mês, reunindo as-
sociados e clientes para discutir assuntos
relacionados à cidade e à profissão.

O núcleo de Sorocaba criado há dois
anos, sob a presidência de Zuremar Maia,
com 220 arquitetos cadastrados, também
vem se fortalecendo, através de contatos
com fornecedores e entidades multidisci-
plinares. E o núcleo de Bauru, sob a pre-
sidência de Mônica Donida, com 20 asso-
ciados, reivindicou que o IAB colabore
com sugestões de nomes e obras para a
realização de debates e exposições no in-
terior. O núcleo de Araraquara (José
Bizelli), com 35 sócios, também lançou
uma cartilha de orientação: o “Passo a pas-
so da construção”.

Além de happy-hours, fóruns, exposi-
ções, debates, contatos, a maioria dos nú-
cleos participam da elaboração do Códi-
go de Obras e do Plano Diretor de suas
respectivas cidades, uma das exigências
do Estatuto da Cidade, Ao mesmo tem-
po, integram associações alternativas em
defesa do patrimônio arquitetônico e na-
tural da região.

Atualização – Em síntese, ficou eviden-
te a necessidade de se investir, mais, na

Saldo positivo – Encontro dos núcleos sob a coordenação de Paulo Sophia,
Gilberto Belleza e Haroldo Pinheiro: em debate, a atuação do IAB no interior

profissionalização dos núcleos, inclusive
lançando mão da mídia, da contratação de
assesssorias de imprensa, além de ações e
trabalhos de parceria multidisciplinar jun-
to às administrações municipais, associa-
ções corporativas, ong’s, para se conseguir
maior valorização do projeto, da arquite-
tura, da cidade e da cidadania.

J.W.

Mudanças – a partir do dia 01 de abril, por decisão de diretoria, a Coordenção
dos Nucleos do IAB/SP será exercida pelas colegas: Arq. Elisabeth Bottamedi
presidente do nucleo de São Carlos, Arq. Cristina Bodezan, presidente do
nucleo do Marilia e Arq. Ana Maria Abreu Sandim presidente do nucleo de
Mogi das Cruzes/Alto Tiete. A diretoria.
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CONGRESSO 
III Congresso Estadual de Arquitetos de São Paulo, São Carlos, SP

Conjugação de idéias
Vindos da capital e de  várias cida-

des do interior paulista, cerca de
380 profissionais e estudantes reuni-

ram-se nos dias 21 e 22 de março, na cidade
de São Carlos, para participar do 3º Con-
gresso Estadual de Arquitetos. O evento ho-
menageou o arquiteto Gastão de Castro Lima,
principal articulador da implantação do Cur-
so de Arquitetura da Usp de São Carlos.

Conhecida como “a capital da tecnologia”,
a cidade com 200 mil habitantes, implanta-
da entre canaviais, trilhos de
trem e antigas fazendas de
café, foi cenário de um even-
to, cuja temática atinge a to-
dos nós da capital ou do in-
terior: a globalização, com
reflexos em nossa psiqué,
em nosso cotidiano e em
nosso modus vivendi.

No céu estrelado de uma
noite fria, Lua Cheia: final
de um ciclo.

Sob a tenda de lona
branca na Casa de Campo,
onde se encontrava o au-
ditório,  os debates e con-
ferências. Em pauta, o tema
“Arquitetura e Urbanismo
face à globalização”, que
será aprofundado durante
o XVII Congresso Brasilei-
ro de Arquitetos, no Rio de Janeiro, nos
dias 29 de abril a 3 de maio.

O evento reuniu arquitetos e lideranças
marcantes, como Joaquim Guedes, Benedito
Abbud, José Tibiriça, Miguel Pereira, Lucio
Gomes Machado, Pedro Paulo de Melo Sarai-
va, Paulo Sophia, José Carlos Ribeiro, Edson
Elito, José Borelli, Carlos Martins, Nabil
Bonduki, Henrique Cambiaghi, Valter Caldana,

além do presidente do IAB nacional, Haroldo
Pinheiro e Gilberto Beleza, presidente do IAB
paulista, representantes de núcleos do IAB
no interior e presidente do CREA/SP, José
Eduardo de Paula Alonso. E ocorreu tendo
como cenário de fundo notícias sobre o con-
flito no Iraque, região da antiga Mesopotânia,
onde – segundo historiadores – surgiram  a
vida urbana e a linguagem escrita.

O fato refletiu nos debates, com  mani-
festações veementes contra a guerra. Mas,

o principal debate do Congresso enfocou
a criação do Colégio Brasileiro de Arqui-
tetos, as conseqüências da globalização,
na atuação profissional dos arquitetos, e
a relação entre ideologia e cultura.

Debate, no qual Joaquim Guedes, inves-
tigando a raíz etimológica da palavra cultu-
ra, chegou à metáfora ou parábola do culti-
vo dos campos, das semeaduras e dos grãos

que vão, analogicamente, renovando os ci-
clos e as estações da vida. Neste congresso,
com certeza, foram lançadas sementes que
hão de fecundar, gerando novos frutos.

Ao abrir o Congresso, o presidente do
IAB paulista, Gilberto Belleza, ressaltou que
o encontro acontecia num momento de
grandes mudanças e transformações do
mundo, da profissão e da própria arquite-
tura, impondo novas formas, estratégias e
alternativas de ação e posicionamento pro-

fissionais frente a problemas,
que envolvem questiona-
mentos políticos, econômi-
cos, incluindo, a questão da
massificação do ensino.

Para ilustrar, apresentou
um quadro do universo pro-
fissional no Brasil. Atual-
mente – mostrou – “somos
mais de 40 mil arquitetos no
Estado de São Paulo, e mais
de 80 mil em todo o país,
com mais de 150 escolas de
Arquitetura. Aparentemente,
um número expressivo, mais
ainda insuficiente para se
enfrentar adequadamente
todos os desafios de um país
carente de equipamentos
sociais, como habitação,
saúde,  educação, com qua-

lidade urbana, construtiva e ambiental”.
Ao se referir à situação mundial, mani-

festou, em nome dos arquitetos paulistas,
a repulsa pela guerra. “Cabe aos arquite-
tos criar espaços para a sociedade viver
em paz”, enfatizou.  E  agradeceu ao Nú-
cleo de São Carlos, coordenado pela arq.
Elisabeth Bottamedi, pela organização bri-
lhante do evento.

Abertura histórica – Solenidade de abertura do 3o Congresso:
à mesa (da esquerda para a direita) Gastão Castro Lima,

o homenageado, Henrique Cambiaghi, Haroldo Pinheiro, Gilberto
Belleza, Carlos Martins (representando o governo municipal)
e Elisabeth Bottamedi, presidente do núcleo de São Carlos

Cenário pacífico – Casa de Campo,
em São Carlos, SP, onde foi realizado
o Congresso, além da exposição e dos
coquetéis de confraternização

Arquitetura paulista – A exposição
reuniu os principais projetos da
Premiação do IAB’/SP’2002. A iniciativa
objetivou reforçar a interação cultural
entre arquitetos do interior e da capital

Jovens e veteranos – Sob a  tenda
branca, a platéia acompanhou os debates
sobre a globalização e a criação do
Colégio de Arquitetos
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Construção versus destruição
A seguir, o presidente do IAB nacional,

Haroldo Pinheiro, destacou o vanguardismo
do IAB paulista e comentou que um con-
gresso constitui, sempre, um momento de
celebração, um momento para se avaliar,
planejar e avançar.

“Lamentavelmente, vivemos um momen-
to de guerra, do arbítrio sobre a razão, da
negação da civilização e do diálogo, que
atinge  a todos nós, que lutamos por um
mundo sem fronteiras, interligado, de res-
peito e dignidade humana, da vitória da
inteligência e do conhecimento sobre a
brutalidade, a barbárie e a ignorância”

Citando Lucio Costa, que dizia ser a
“arquitetura também construção”,
enfatizou: “se eles querem destruir, nós
queremos reconstruir construir um novo
mundo, um novo habitat humano”!

Globalização e arquitetura
“O tema  Arquitetura e Urbanismo face à

globalização é mais do que oportuno e
constitui um grande desafio para os arqui-
tetos brasileiros no sentido do entendimento
do que ocorre hoje neste início do século
XXI, principalmente nas áreas da arquitetu-
ra e do urbanismo”, ressaltou Miguel Perei-
ra, ex-vice-presidente da UIA, no debate
em que participou também Benedito Abbud.
O presidente da Abap, através de vários
exemplos, mostrou ser possível trabalhar em
harmonia e parceria global.

Miguel Pereira advertiu: “Não dá mais
para se equacionar o mundo através da
arquitetura, exclusivamente, como se pre-
tendeu no passado. É preciso que encon-
tremos nosso lugar certo na hierarquia dos
fatores que definem o diálogo entre as
nações, a política, a macroeconomia , a
tecnologia, a cultura e a profissão”.
• a política ensina que devemos prestar

atenção para o alinhamento político das
nações, enquanto soberania, poder e
identidade cultural;

• a mocroeconomia nos obriga a refle-
tir sobre os limites do mercado, sobre
as novas relações entre o capital e o
trabalho, os direitos do cidadão e o
bem-estar social;

• a cultura, tanto quanto a tecnologia, so-
fre acentuado processo de desterrito-
rialização. Assim, as fronteiras se dis-
solvem e a própria dimensão de tempo
e velocidade se transforma;

• a cultura e a tecnologia, enfim, andam
de mãos dadas nesse processo de
globalização. Então, a arquitetura só se
afirma e vale quando atinge a expressão
cultural, o espírito de uma época, de um
povo e nação;

• a profissão constitui o corolário desse
contexto, fruto do diálogo interdisciplinar
entre várias áreas do conhecimento, como
já ensinava Vitrúvio no século VII A.C.

Conclusão: à luz dessa conjugação de
fatores, é preciso repensar a função das
profissões (incluindo a arquitetura), na so-
ciedade pós-industrial, a função das uni-
versidades, a prática e a formação profis-
sional. “ Sem deixar de lado – ressalta
Miguel – o conteúdo ético, cultural e
humanista da profissão, valores que com
certeza  não são levados em conta pelo
OMC - Orgão Internacional do Comércio.”

Além disso,  Miguel Pereira advertiu que o
conflito do Iraque não envolve apenas a ques-
tão do petróleo, mas também das reservas de
água potável do planeta. Assim, a Amazônia
já é classificada de área internacional.

Colégio e prática profissional
Outro painel concorrido discutiu a práti-

ca profissional. Do debate, participaram os
arqs. Gilberto Belleza, José Borelli, Lucio
Gomes Machado e Eduardo Martins Ferreira.

Através de um a série de depoimentos,
registrou-se “a metamorfose” que viveu a
prática profissional, nos últimos anos, com
a chegada da informática e da
globalização, além da invasão de escritó-
rios e projetos estrangeiros, no país.

Metamorfose desenhada pelas contradições,
que marcam nossa época – conforme obser-
vou a arq. Maria Sampaio Tavares, do Sindi-
cato de Arquitetos - trazendo novos desafios
profissionais frente ao geral e o local, o frag-
mento e o total, o específico e o genérico, o

internacional e o nacional, o conservador e o
inovador, o singular e o plural.

Assim, durante os debates, ficou claro que
a criação de um Conselho de Arquitetos e
Urbanistas independente e próprio consti-
tui, também, uma forma eficaz de reação para
se fazer frente ao processo de fragilização,
que atinge escritórios, o projeto arquitetônico
e a prática profissional. E de se lutar contra a
massificação do ensino, além de funcionar
também como um instrumento de proteção
e defesa  contra o  inadequado exercício
profissional, responsável inclusive pela de-
gradação da paisagem e do espaço urbano..

Quanto ao Colégio, trata-se de uma ques-
tão de tempo, já que o Anteprojeto de Lei
divulgado conta com o consenso das cinco
entidades que apóiam sua criação. “Vence-
mos a parte técnica, da montagem  agora va-
mos partir para a esfera política, com a cola-
boração de nossos representantes na Câmara
e no Senado”, garantiu Haroldo Pinheiro, ar-
gumentando: “Se outras categorias consegui-
ram por que não vamos conseguir também?”.

Com certeza, quem participou do encon-
tro saiu fortalecido e convencido de que
começa um novo capítulo na história da
arquitetura brasileira. Um sopro de vida re-
novado. Afinal, depois de uma longa tra-
vessia de lutas e negociações, chega-se fi-
nalmente a um consenso, a um denomina-
dor comum. E de esperança, em busca de
um novo tempo de comunhão de idéias.
Apesar de todos os desafios e incertezas do
mundo globalizado, que se desenham no
horizonte do futuro do pós-guerra.

 JOSÉ WOLF

Atuação
profissional –
O painel “prática
profissional” teve
a participação de
Gilberto Belleza,
Elisabeth Bottamedi,
Lucio G. Machado,
José Borelli e Eduardo
Martins Ferreira

Destruição e raízes – No  debate sobre
a globalização, Miguel Pereira (ao lado
de Haroldo Pinheiro) protestou contra a
guerra – “ me sinto humilhado como ser
humano – e defendeu o resgate de
nossas raízes e identidade  esquecidas

Parábola das sementes – Joaquim
Guedes, ao lado do arquiteto-vereador
pailistano Nabil Bonduki, no debate
“ideologia e cultura”, analisou o sentido
da palavra cultura: cultivar campos,
“cujas sementes hão de gerar novos
frutos, no futuro”. Do pós-guerra!
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta
Campos, Alberto Botti, Joaquim Guedes, José
Magalhães Jr. e Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco,
Valter Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos
Sant’anna e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom,
Edson Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho,
Valter Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e
Miguel Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo,
Guilherne Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva
e Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio,
Alfredo Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto
Belleza, Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo
Sophia e Valter Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Ar-
mando Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro
Edward Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus
Fernando Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V.
Teramaki e Aparecida Bou Ghosn.

EM DEBATE 

A nova sistemática para a cobrança do
Imposto sobre Serviços (ISS) na ca-

pital paulista instituída pela lei nº 13.476
de 30.12.2002, posteriormente regulamen-
tada pelo decreto municipal nº 42.836/
2003 e pela portaria SF nº 14/2003, fere
vários princípios legais e de Direito Tri-
butário sendo, portanto, ilegal   e
inconstitucional. Vejamos:

O decreto-lei nº 406/68, devidamente
recepcionado pela CARTA MAGNA de 1988,
regulamenta o ISS e estabelece tratamento
diferenciado aos profissionais autônomos e
às chamadas sociedades profissionais, con-
forme se infere da leitura dos parágrafos 1º e
3º do artigo 9º, abaixo transcrito:

“A base de cálculo do imposto é o pre-
ço do serviço.

Parágrafo 1o – quando se tratar de pres-
tação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto
será calculado por meio de alíquotas fi-
xas ou variáveis, em função da natureza
do serviço ou de outros fatores pertinen-
tes, nestes não compreendida a impor-
tância paga a título de remuneração do
próprio trabalho.

Parágrafo 3o – quando os serviços a
que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88,
89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem pres-
tados por sociedades, estas ficarão sujei-
tas ao imposto na forma do parágrafo 1º,
calculado em relação a cada profissional
habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste serviços em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pes-
soal, nos termos da lei aplicável.”

 Ressalte-se que é do princípio do De-
creto-lei 406/68, que tem caráter de lei com-
plementar, conceder este benefício fiscal
(isto é, o tratamento tributário diferencia-
do) aos que exercem as atividades profissi-
onais constantes na sua lista, quer indivi-
dualmente (autônomos) quer sob a forma
de Sociedades, devendo a legislação muni-
cipal a ele se submeter, o que não ocorreu.

A citada lei municipal nº 13.476/02, e
suas posteriores regulamentações impôs
profunda alteração no tributo ISS, na me-
dida em que:

a) para os profissionais autônomos, fi-
xou a importância geral de R$ 600,00/ano,
sendo que em comparação ao ano anteri-
or, trouxe um aumento equivalente a qua-
se 03 (três) vezes.;

b) para as sociedades, fixou a importân-
cia  anual de   R$ 1.200,00, por profissional
habilitado, sócio, associado ou empregado,
representando um aumento de quase  06
(seis) vezes em relação ao ano de 2002.

Somente o aumento nos valores cobra-
dos, por si só, representa uma verdadeira
afronta aos princípios da vedação da insti-
tuição de tributo com efeito de confisco e

O inconstitucional e ilegal “novo”
iss paulistano para os autônomos
e sociedades profissionais

da capacidade contributiva, assegurados
constitucionalmente nos artigos 150, inciso
IV e 145, parágrafo 1º, respectivamente,
pois não se têm notícia de qualquer seg-
mento pátrio que conseguiu elevar seus
preços a patamares tão absurdos.

Mas não é só a própria exigência do
ISS em importâncias distintas a profissio-
nais da mesma categoria, que ofende o
princípio da igualdade tributária, o que é
vedado costitucionalmente. Confira-se o
que reza o artigo 150 da Constituição Fe-
deral, em seu inciso II:

“Art. 150- sem prejuízo de outras ga-
rantias asseguradas ao contribuinte, é ve-
dado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:

II - instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situa-
ção equivalente,proibida qualquer distin-
ção em razão de ocupação profissional
ou função por eles exercida, independen-
temente da denominação jurídica.”

Outra substancial alteração, que esta
nova legislação municipal trouxe, foi a
instituição das impropriamente chamadas
“obrigações acessórias”, tais como: a) a
obrigatoriedade de emissão e escritura-
ção de documentos e livros fiscais; b)
entrega de relação mensal de serviços
(des-declaração eletrônica de serviços).

Estes novos deveres “administrativos”
não encontram amparo legal, posto que a
fixação e cobrança dos valores relativos
ao ISS dos autônomos e das sociedades
profissionais não têm por base o preço
dos serviços, mas sim importância fixa
anual, como anteriormente articulado.

Em verdade, em nosso humilde entendi-
mento, a municipalidade ao exigir tais obri-
gações acessórias, sob a desculpa de me-
lhor controlar a arrecadação e diminuir a
sonegação, está municiando-se de dados
para, futuramente, aumentar mais ainda a
carga tributária, tudo em detrimento do con-
tribuinte paulistano e em patente desacor-
do com o previsto na Constituição federal e
no decreto-lei 406/68 e posteriores altera-
ções, o que gerará novas pendengas judici-
ais. Aliás, esta nova “investida” do fisco
municipal já vem enfrentando derrotas no
Judiciário, devendo ser atacada por todos
os lesados, através dos remédios jurídicos
competentes, pois somente desta forma
poderemos viver numa sociedade em que
os poderes públicos aprenderão que é me-
lhor bem gerir a máquina estatal, dotando-
a de administração competente, do que sim-
plesmente aumentar os tributos.

RICARDO PIRAGINI,
advogado especializado em Direito empresarial

e sócio de Ricardo Piragini Advocacia
e-mail: piragini.adv@aasp.org.br
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. José Marcos Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Helene Afanasieff – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald
Celestino Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 

Niemeyer volta ao
Ibirapuera – A prefeitura de

São Paulo retomou o projeto de Oscar
Niemeyer, aprovando as obras do auditório e da esplanada do

Parque do Ibirapuera, que o arquiteto havia proposto há 50 anos. Para-
béns, prefeita  Martha Suplicy, que ao visitar o IAB, em maio de 2002,

havia prometido rever projetos arquitetônicos, que estavam engavetados.

Mais – A revista maisarquitetura, o fato
novo na mídia arquitetônica, celebra
quatro anos de existência, com edição
especial, inaugurando novas seções.
Entre  as quais, gestão & negócios, com
matéria sobre o debate dos honorários
dos arquitetos  promovido pelo IAB/SP.
Inf. fone (11) 38192355.

Medalha de mérito – A presidente do
IAB/Núcleo de Marília, Cristina Bondezan
e o vereador Clóvis Melo estudam
detalhes do projeto de resolução
nº 04/2003, de autoria do vereador, que
cria a “Medalha de Mérito” para projetos
de arquitetura da região. De acordo com
a proposta, serão contemplados com
a honra os projetos registrados na
Prefeitura local, que valorizam a utilização
de energia solar, a ventilação,
a iluminação naturais e o meio ambiente.

Construa Certo –
Em parceria com
a Aeasc – Associação
dos Arquitetos,
Engenheiros
e Agrônomos de São
Carlos, o Núcleo do

IAB de São Carlos, participou da
elaboração da cartilha “Construa Certo”,
esclarecendo o cidadão sobre os
serviços de arquitetura. Sem dúvida,
uma iniciativa que merece registro.
Inf. fone 272-1062.

A . Sanovicz – A Au/no 108 traz
documento sobre Abrahão Sanovicz.
Arquiteto militante, ele viveu e lutou,
transformando seu desenho numa
possibilidade de vida com qualidade
e dignidade humana. Do Conselho
Superior do IAB, valorizava a
entidade como uma trincheira pela
defesa da dignidade profissional e da
qualidade do ensino.

Botti & Rubin em livro – Incluído entre
os escritório de ponta do país, Botti
& Rubin (Alberto Botti e Marc Rubin),
formados pela Mackenzie, lançaram livro,
registrando sua vasta e vanguardista
trajetória profissional. Alberto Botti
presidiu o IAB/SP, em 1964-65.

Monumenta – O arq. Marcelo Ferraz,
do Brasil Arquitetura, substitui Pedro
Taddei Neto, na coordenação do
Programa Monumenta, que foi
apresentado na sede do IAB/SP,
no dia 5 de novembro de 2002/
www.monumenta.gov.br

Croquis – O núcleo do IAB/SP de
Suzano, na Grande São Paulo,
organiza exposição de croquis de
arquitetos brasileiros, que se tornaram
referenciais. Entre outros, desenhos
de Niemeyer.

AGENDA 
14 de setembro
5ª BIA – Sob a curadoria de Ricardo Ohtake e Pedro Cury, os preparativos da
5ª Bienal Internacional de São Paulo andam a todo vapor. Sob o tema
“a metrópole”’ o evento , que começa em setembro, inclui debates, palestras,
fóruns e exposições com maquetes e recursos de multimídia. O layout espacial
do evento está sendo desenhado por Paulo Mendes da Rocha.  Participe!

�Informações: 5bia@uol.com.br/ ou fone (11) 55745922.
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Concurso internacional
Até 7 de maio (inscrições) –
Concurso internacional  de idéias,
coordenado pela UIA, para
a concepção de um museu dedicado
ao artista Nam June Paik, na província
de Kyonggi, República da Coréia.
Do júri, faz parte Roberto Simon,
vice-presidente do IAB nacional.

� Informações: www.njpmuseum.or
e-mail: presidente@iab.org.br

Arquitetura bioclimática (inscrições
até 31 de julho) – Concurso latino-
americano da 3a Bienal “José Miguel
Aroztegui”. Exigências: adequação ao

CONCURSOS 

IAB PRESENTE 
� Gilberto Belleza e Arnaldo Martino

participaram, no dia 1º de abril, jun-
tamente com representantes da
AsBEA, Sinaenco e Abece, de reu-
nião no CDHU, com diretores de
obras e de projetos, quando foram
discutidas questões relacionadas ao
processo de contratação e de proje-
tos de qualificação dos escritórios
de arquitetura. Durante o encontro,
foram informados sobre a interrup-
ção do processo de qualificação das
empresas junto ao CDHU.

� Paulo Sophia e Roberto de Castro Lima,
representando o IAB/SP, comparece-
ram em ato promovido por profis-
sionais liberais contra o aumento

meio ambiente  * racionalização
*conforto ambiental .

� Informações: e-mail:
faco@arq.ufac.br

Anote –  Vem aí a 2ª edição do Prêmio
Cauê e, também, foi lançado o
Concurso Revestir (destinado a
estudantes de Arquitetura), cujo edital
será publicado em breve. Além disso,
está em andamento o concurso Ópera
Prima (destinado a trabalhos de pós–
graduação), e na próxima edição, vamos
divulgar os projetos premiados no
concurso da CSN’2002.

� Informações: www.iabsp.org.br

(abusivo) do ISS decretado pela prefei-
tura de São Paulo. (veja na página 6).

� Paulo Sophia representou o IAB/SP,
na abertura do 1º Encontro de Ar-
quitetura, durante a Feicon, dia 9
de abril, no Anhembi, São Paulo.

� Gilberto Belleza, presidente do
IAB/SP, participou de mesa-redon-
da, dia 9 de abril, no Fórum de Ar-
quitetura realizado durante a feira
Revestir, em São Paulo. O encon-
tro contou também com a presença
de Jaime Lerner, presidente da UIA.
Em discussão, o futuro das grandes
cidades.
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Acidade do Rio de Janeiro sediou no
início de maio o XVII CBA- Congres-
so Brasileiro de Arquitetos. Sem

dúvida, um grande momento do IAB -Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil  que reuniu,
mesmo nesta fase econômica crítica, que
atravessa o país, mais de cinco mil partici-
pantes inscritos.

Para começar, devemos registrar o gran-
de esforço do Departamento do Rio de Ja-
neiro, que organizou dezenas de mesas-re-
dondas, com centenas de convidados que
contribuíram para o sucesso do evento e o
alto nível dos debates, além de dezenas de
palestras e conferências.

Ao mesmo tempo, várias exposições de
Arquitetura, com excelentes projetos na-
cionais e internacionais,  dentro do pro-
grama MIRA – 1ª Mostra Internacional
RIO Arquitetura, foram espalhadas pelos
museus, centros culturais e salas de expo-
sições do Rio, causando impacto positivo
junto à população, à própria  cidade e aos
congressistas. Isso possibilitou um rotei-
ro  cultural e, também,  turístico para se
conhecer ou rever pontos significativos da
bela cidade carioca.

O CBA homenageou o arquiteto João
Filgueiras Lima, o Lelé, patrono do Con-
gresso e outorgou o colar de ouro do IAB
(a maior condecoração de nossa entidade),
a dois nomes que muito contribuíram
para a história da Arquitetura Bra-
sileira e, para o fortalecimen-
to do IAB e da profissão: os
colegas  arquitetos Joaquim
Guedes e Marcos Konder
Neto.

Além dessas homena-
gens, devemos destacar a
conferência de Oscar
Niemeyer. Do alto de seus 96
anos, demonstrou toda sua gran-
de capacidade intelectual, vitalida-

A força (e presença) do IAB

de e senso de humor, exemplares, ao fazer a
explanação de sua densa obra e trajetória.

O fato mais importante, sem dúvida, foi
a decisão da plenária final, ao aprovar a
Declaração do Rio, com amplo apoio para
a criação de um Conselho Profissional pró-
prio e autônomo de arquitetos e urbanis-
tas (cujo texto está no site do IAB/SP).

A registrar, ainda, a presença do IAB
paulista. Nosso Departamento mais uma vez
teve uma participação expressiva, com ele-

vado número de profissionais e estudan-
tes presentes, além da delegação

completa de conselheiros  que
participaram da reunião do
Conselho Superior do IAB.
Incluindo a presença (gra-
ças ao apoio da ABCP-As-
sociação Brasileira de Ci-
mento Portland), de 11 pre-

sidentes de núcleos do IAB/
SP – Americana, Araraquara,

Mogi das Cruzes (Alto Tietê),
Campinas, Marília, São Carlos,

Jundiaí, Sorocaba, Guarulhos, Santos,
Bauru, possibilitando importante intercâm-
bio entre os núcleos do interior, a direção
estadual e nacional.

Mas, nesse período, o IAB paulista não pa-
rou. Entre outras atividades, devemos  registar
a a solenidade de premiação do Concurso do
ginásio do Ibirapuera,  no Palácio dos Bandei-
rantes, com  a presença do governador Geral-
do Alckmin, do presidente do IAB/SP, arqui-
tetos e autoridades estaduais e municipais.

E, finalmente, devemos registrar as reu-
niões para a  realização da 5ª BIA, cuja orga-
nização está em fase de finalização.
Importante:

Quanto ao “Novo ISS” para o exercicío das
profissões liberais em São Paulo e que
incidirá sobre os arquitetos, o IAB/SP con-
tinua junto com várias entidades profissio-
nais, trabalhando para a consecução do acor-
do já firmado com a Prefeitura.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

Confira na “página central”
Os projetos premiados do concurso “Modernização do Conjunto Desportivo do Ibirapuera”, São Paulo

Cerimônia – A solenidade de abertura do XVII CBA, no Teatro Municipal do Rio,
contou com a presença do presidente da UIA, Jaime Lerner
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RIO 2003 
XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos

Quem participou, não vai se esquecer tão
cedo. Procedentes de todos os Estados

do Brasil, arquitetos e estudantes  compa-
receram ao XVII Congresso Brasileiro de Ar-
quitetos, no Rio, de 29 de abril a 3 de maio.
Apesar da distância,  cerca de cinco mil par-
ticipantes lotaram o  Rio- Centro, local do
encontro. Um verdadeira celebração da ar-
quitetura, como diz Miguel Pereira.

O megaevento  discutiu o  tema “Ar-
quitetura e urbanismo face à globalização”,
desdobrado em cinco subtemas: cultura e
ideologia; tecnologia; políticas públicas;
exercício e formação profissional, e análise
crítica da produção arquitetônica.

Questões polêmicas – A  deterioração
urbana, o estado crítico do exercício e da
sobrevivência profissional, a crise da pro-
dução arquitetônica e do ensino, a ques-
tão do patrimônio, a fragilidade da arqui-
tetura local frente à arquitetura global, a
realidade do mercado globalizado e da
identidade cultural; estes foram, enfim, os
principais temas em pauta, objeto de aná-
lises e advertências de conferencistas,
como Nestor Goulart, Miguel Pereira, Jo-
aquim Guedes, Sergio Moraes, Paulo
Mendes, Severiano Porto, Paulo Conde,
Ermínia Maricato, do Ministério das Ci-
dades,  Nabil Bonduki e Valter Caldana.
Em meio à maratona de debates, uma vi-
tória: a adesão da maioria dos congressis-
tas ao Colégio de Arquitetos.

-  O Congresso? Sem dúvida, um sucesso.
Sucesso de público, de participação e de
apresentação qualitativa de propostas. A
quantidade de pessoas inscritas e a qualida-
de dos trabalhos apresentados e discutidos
demonstram a força dos arquitetos e do pró-
prio IAB, que conseguiu planejar, com com-
petência e idealismo, este evento histórico,
avalia Gilberto Belleza.

Segundo Paulo Sophia, da diretoria do
IAB paulista, “o encontro de arquitetos jo-
vens, como Joaquim Guedes, Niemeyer,
ensinando jovens estudantes de arquitetura
a se preocupar com sua matéria – a arquite-
tura –, a se preocupar com a humanidade e
com o destino da profissão”, foi o ponto cen-
tral deste congresso.

“Procuramos imprimir um carácter plu-
ral ao congresso”, explicou Carlos Fernando
Andrade, presidente do IAB/Rio, responsá-
vel pela organização do Congresso...

A Grande Celebração
O megaevento reuniu mais de cinco mil participantes, no RioCentro.

reportagem: JOSÉ WOLF

“ Quando vemos a obra de um Niemeyer,
Paulo Mendes, Joaquim Guedes ou Lelé,
percebemos  a clareza e a presença  de uma
proposição e intenção. Depois, o que virá?
Para mim, só há uma saída: resgatar nossa
identidade e nossos desígnios”, conclui
Sylvio Sawaya, professor da Fau/Usp.

Cerimônia – A cerimônia de abertura do
Congresso aconteceu no Teatro Municipal do
Rio, no dia 29, cujo homenageado foi João
Filgueiras Lima, o Lelé. Galerias, tribunas e
platéia, lotados. Até o presidente Luiz Inácio

(Lula) da Silva enviou mensagem especial. A
destacar, ainda, a outorga do “colar de ouro”
do IAB a Marcos Konder e Joaquim Guedes,
nome  indicado pelo IAB de São Paulo. .

Celebração e lição – Joaquim Guedes,
Paulo Mendes, Severiano Porto, Lelé,
Roberto Segre mobilizaram os congressistas,
principalmente os jovens, com suas palestras
e depoimentos.  Mas, o grande momento,
com certeza, foi a conferência  de Niemeyer,
no dia 1º de maio, por coincidência no dia
que era assinado oficialmente o contrato para

História – Lelé, o patrono do Congresso ( ao centro), com Paulo Sophia,
 Joaquim Guedes, Haroldo Pinheiro, Miguel Pereira, Gilberto Belleza e Renato Nunes

Ouro – Joaquim Guedes, medalha
de ouro do IAB, com representantes
dos núcleos do interior paulista

Reencontro – Haroldo Pinheiro,
presidente do IAB/DN e João Filgueiras
Lima, que já trabalharam juntos,
se reencontram durante o CBA
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a construção do museu Guggenheim, no Rio,
projeto de Jean Nouvel, quando  se discutia
justamente as conseqüências da globalização
na profissão e na própria produção
arquitetônica brasileira.

Ao anunciar a conferência, Haroldo Pinhei-
ro, presidente do IAB nacional, enfatizou que
“cada projeto de Niemeyer constitui uma sur-
presa, mas politicamente, continua coeren-
te, ao lado das grandes causas”.

Com simplicidade, o mestre explicou seus
principais projetos, recorrendo a croquis

Belleza deixou clara a posição dos arquite-
tos de São Paulo em defesa da criação do
Colégio, ao enfatizar que agora não é mais
hora de questionamentos, mas de decisão
e estratégia.

O presidente do IAB nacional, Haroldo
Pinheiro, anunciou  o lançamento de um abai-
xo-assinado, para colher assinaturas pela apro-
vação da criação do CBA – Conselho Brasi-
leiro de Arquitetos. O documento vai ser ane-
xado ao anteprojeto, que será enviado ao
Congresso.   Durante a plenária, foi aprova-
da por unanimidade (veja no site do IAB/SP
o texto completo) a “Declaração do Rio”,  de
apoio à criação imediata do Colégio.

Pelos corredores do RioCentro, os congres-
sistas ostentavam na lapela, bolsas ou mochi-
las, o adesivo ou buttons, com a palavra de
ordem  SIM (de adesão ao CBA), cujo logotipo
é de autoria de João Carlos Cauduro.

CIALP: resgate das origens
Simultaneamente ao Congresso,  ocorreu

o IX Encontro  do CIALP – Conselho Inter-
nacional de Arquitetos de Língua Portugue-
sa. O evento reuniu representantes de Por-
tugal, Brasil, Angola, Timor Leste,
Moçambique e Macau. E discutiu o tema
“Arquitetura, Tempo e Espaço Social”, que
motivou reflexões sobre o destino da arqui-
tetura e da profissão nos territórios de língua
portuguesa face ao mundo globalizado.

Presença paulista – A delegação
paulista, encabeçada por Gilberto Belleza,
presidente do IAB/SP, levou mais de 20
profissionais. Entre os quais, os presiden-
tes dos núcleos do IAB de Americana (De-
nise Álvares) , Bauru (Mônica Domida),
Campinas (Marcelo Hobeika ), Jundiaí
(Ricardo Ropelli), Guarulhos (Mario
Yoshinaga) , Araraquara ( Renata Aboud),
Marília (Maria Cristina Bondezan) , São
José dos Campos (Rolando Rodrigues), São
José do Rio Preto (Márcia B. Pontes), São
Carlos (Elisabeth Bottamedi), Alto do Tietê
(Ana Maria Sandim), Santos (Nelson Gon-
çalves de Lima) e Sorocaba (Zuremar
Maia). E membros do Conselho Superior
do IAB : Gilberto Belleza,  Elisabete Fran-
ça, José Tibiriçá, José Magalhães, Valter
Caldana, José Carlos Ribeiro, Edson Elito,
Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes,
Sylvio Sawaya, Renato Nunes, Paulo
Sophia, João Honório e Miguel Pereira.

Como você recebeu a comenda do IAB?
Foi algo inesperado. A princípio, achava algo
sem sentido, mas quando recebi, vendo a
reação das pessoas, fiquei emocionado.

O que você diria aos que estão come-
çando?
O que disse na palestra, que arquitetura não
é fachada nem decoração, mas construção do
espaço. O que me interessa é a matéria, que
nos ensina a produzir espaços humanos e so-
ciais. Temos de entender o que as pessoas pre-
cisam e desejam. As pessoas são sagradas....!

Como viu essa homenagem do IAB?
Só posso atribuir essa homenagem à mi-
nha persistência pela defesa da arquitetu-
ra.  Me formei em 50, aqui no Rio, e dedi-
quei toda minha vida a essa causa...Sempre
... lutei pela dignidade a profissão, através
do IAB do Rio.

O que diria aos que estão chegando?
Se alguém optar pela arquitetura, pensan-
do que vai ganhar dinheiro, vai se frus-
trar... Arquitetura não é profissão, mas
devoção!

“AS PESSOAS SÃO SAGRADAS”
JOAQUIM GUEDES

“ARQUITETURA É DEVOÇÃO”
MARCOS KONDER

desenhados a mão em folhas de papel bran-
co. Entre um desenho e outro, fez comen-
tários sobre a vida, a  arquitetura e a política
“O arquiteto, como cidadão, deve participar
da luta política”. Aos jovens, advertiu: “ A
arquitetura não é tão importante, o que im-
porta é a vida. Mas estamos na prancheta e
temos que lutar por um mundo mais justo
através dela!”

SIM –  A criação do CBA – Colégio Bra-
sileiro de Arquitetos, também esteve em
pauta. Na reunião de entidades, Gilberto

Medalha de ouro – Joaquim Guedes,
ao lado de Gilberto Belleza e Haroldo
Pinheiro, recebe a comenda do IAB.
E (à direita) Marcos Konder Neto,
com o presidente do IAB nacional

Aula magna – A conferência de Niemeyer levou uma multidão de jovens
e profissionais para o auditório do RioCentro
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CONCURSO 
Modernização do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães

Otradicional Conjunto Esporti-
vo “Constâncio Vaz Guima-
rães” no Ibirapuera, São Pau-

lo,  ganhou um novo projeto de reno-
vação e ambliação, decorrente de  con-
curso nacional  promovido pela Secre-
taria da Juventude, Esportes e Lazer
do Estado, com apoio do IAB/SP.

Ao todo, 47 projetos inscritos, envol-
vendo dezenas de profissionais da área
da arquitetura, urbanismo, paisagismo
e engenharia. Do conjunto, faz parte o
Ginásio Geraldo José de Almeida pro-
jetado pelo arq. Ícaro de Castro Melo,
em 52; uma referência da arquitetura
esportiva paulista. O concurso  acon-
teceu no momento em que a cidade de
São Paulo postula o direito de sediar
os Jogos Olímpicos de 2012.

O resultado final foi anunciado, em
solenidade realizada, no dia 14 de maio,
no Palácio dos Bandeirantes, com a
presença do governador Geraldo
Alckmin e do presidente do IAB/SP,
Gilberto Belleza. Do secretário  esta-
dual de Esportes, Lars  Grael e da se-
cretária de Esportes municipal,  Nádia
Campeão, Manoel Félix Cintra, presi-
dente da BMF e Valdery Frota de
Albuquerque, presidente da Nossa
Caixa, que patrocinou o concurso, além
de empresários, arquitetos e engenhei-
ros.  Os premiados?

Sangue novo na quadra

1o Prêmio
projeto 43
Equipe: Luciene Quel, Héctor Vigliecca Gani, Ruben Otero, Lilian Hun, Ana Carolina Penna,
Ronald Fiedler, Mario Rodriguez Echigo, André Maia Luque, Virgínia Talmon Mondon, Máira
Paes Carrilho, Indiana Marteli, Fábio Manoel de Bem, João Kiyoshi Otuki, Jorge Casteran

Segundo o júri – o projeto
vencedor “ contém  excelente
apresentação gráfica e clareza de
expressão, facilidade de leitura,
demonstrando que as idéias
apresentadas foram estudadas
detalhadamente e podem ser
facilmente executadas”.
Além disso, “ preserva a imagem
do ginásio Geraldo José de
Almeida, sem dúvida, a edificação
mais importante do conjunto,
e propõe um bom tratamento
urbano e paisagístico para a área,
com soluções interessantes para
o sistema viário do entorno”
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2o Prêmio
projeto 05
Equipe: Luciano Margoto Soares, Alexander
Gaiotto, André Yamaguishi Ciampi, Marcelo
Luiz Ursini, Luis Cláudio Marques Dias,
Lilian Martins da Silva, Sérgio Salles Souza.

Segundo o júri – “Bom conceito
no trato dos edifícios existentes,
criando uma ampla praça de
acesso e destacando o ginásio
Geraldo José de Almeida...”

3o Prêmio
projeto 37
Equipe: Francisco Spadoni, Selma
Bosquê, Alexandre Nalin, Lauresto Esther,
Jaime Vega, Alice de O. Lima, Felipe
Annunziato, Gustavo Jacob, Carlos Packer,
Raymundo de Paschoal, Luciano Bernini,
Alexandre Spadoni e Nelson Kon.

Segundo o júri – “A proposta
se destaca pela simplicidade
do partido, procurando resolver
o programa com o mínimo
de intervenções no conjunto
existente”

Menções honrosas
O júri decidiu, ainda, indicar duas

Projeto 04
Equipe: Jaime Marcondes Cupertino, Felix Araújo, Paulo
Massao, Kyoshi Urazve, Bruna Rocha, Joana F. Andrade, Rosana
Martinez, Aleksander Marcello Braz.

Segundo o júri – o projeto revela “forte
presença arquitetônica com interessante
movimentação de volumes...(no entanto)
a proposta de alteração da cobertura colide
com um dos quesitos importantes do
concurso: o da preservação do ginásio
Geraldo José de Almeida

Projeto 44
Equipe: Luciano Afonso Dala Marta, Andre Dias Dantas, Bruno
Bonesco Vitorino, Fernnando Botton, Renato Afonso Dala Marta.

Segundo o júri – uma “ solução elegante no que
diz respeito à cobertura do conjunto aquático
e das arquibancadas...(mas), inadequação
de solução incompleta no que diz respeito
ao programa e circulação

Júri:  Aldo Barbieri – presidente  Alfred Talaat – secretário
 Jerônimo Bonilha Esteves  Marc Rubin  Roberto Aflalo Filho

Atenção! Confira o texto completo da Ata  no site do IAB/SP: www.iabsp.org.br
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

Editado há 15 nos, o livro se tornou refe-
rência obrigatória para estudantes, profes-
sores e pesquisadores; um dos mais impor-
tantes editados nos anos 80. Agora, por co-
incidência, quando se questiona os caminhos
da arquitetura brasileira em plena era glo-
bal, é reeditado, com novo visual gráfico e
novos capítulos (o “olhar estrangeiro”), man-
tendo, porém, sua estrutura original.

A  publicação, enfim, resgata um dos mo-
mentos mais ricos da história cultural e
arquitetônica do país, no século XX,  regis-
trando a trajetória e o pensamento de uma
geração de arquitetos ou intelectuais identi-
ficados com os princípios e os ideais do Mo-
vimento Moderno. Entre tantos, Lucio Cos-
ta, Niemeyer, Artigas, Warchavchik, Mario
Pedrosa, Capanema, Mário de Andrade, Pau-
lo Mendes . Com prefácio de Júlio Katinsky.

F Inf. Cosac & Naify, fone (11) 3218-144/
info@cosacnaif.com.br

RESENHA 

Depoimento de uma geração

arquitetura moderna brasileira – Alberto Xavier

IAB PRESENTE 

n O presidente do IAB/SP, Gilberto
Belleza,  recepcionou no dia 6 de maio,
na sede do IAB, a comitiva de 40 arqui-
tetos franceses em visita a São Paulo,
Durante o encontro, a arq. Mônica
Junqueira, fez uma palestra sobre a ar-
quitetura paulista,

Celebração das Cidades –  Conforme ha-
via prometido, o presidente da UIA, Jaime
Lerner, anunciou a realização do concurso
intenacional “Celebração das Cidades”, des-
tinado a estudantes e profissionais da arqui-
tetura e urbanismo, com apoio da Unesco.

F Veja detalhes no site do IAB –
iabsp.org.br

CONCURSOS 
CSN – OPERA PRI-
MA – CAUÊ – Veja
também no site do
IAB/SP os 50 projetos
classificados do con-

curso CSN e os projetos selecionados do
Opera Prima. E não se esqueça de partici-
par da  Segunda edição do concurso Cauê.

n O presidente do IAB reuniu-se no dia
14 de maio, junto com representantes
de outras entidades, com autoridades da
Secretaria das Finanças municipal, para
discutir e propor sugestões sobre o au-
mento o ISS  decretado pela Prefeitura
de São Paulo.

Comitiva – O presidente do IAB/SP recepcionou uma comitiva de 40  arquitetos
franceses, na sede da entidade, em São Paulo
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. José Marcos Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

CIALP 

Acidade do Rio de Janeiro foi capital
internacional de arquitetura dos paí-

ses de língua portuguesa, quando aconte-
ceu o IX Encontro do CIALP –Conselho
Internacional dos Arquitectos de Língua
Portuguesa,  que discutiu o tema
Arquitectura, Tempo e Espaço Social. O
evento ocorreu  paralelo ao XVII Congres-
so Brasileiro dos Arquitetos.

O Encontro - Seminário e Assembléia
Geral do CIALP - contou com a partici-
pação do presidente da Junta Directiva
do CIALP, Mário António do Rosário
(Moçambique), e do secretário-geral
António Reis Cabrita (Portugal). Também
estiveram presentes  Haroldo Pinheiro,
presidente do IAB-DN e  Sylvio Sawaya,
ambos delegados do Brasil. João Honório
de Mello Filho (Brasil) e José Silva Car-
valho (Portugal)  participaram como ex-
presidentes e atuais conselheiros do Con-
selho, além de delegações das associações
nacionais de Angola, Brasil,  Macau,
Moçambique,  Portugal e Timor Leste. O
IAB-SP também foi representado no Se-
minário pelas arquitetas Ana Maria Abreu
Sandim e Mônica Donida Burgo.

O Encontro teve por tema a função só-
cio – profissional da Arquitetura com a
troca de experiência sobre a evolução das
legislações de cada país visando o cumpri-
mento das funções sociais das cidades; so-
bre as conquistas tecnológicas do ofício de
arquiteto, sua necessária divulgação e
apropriação livre por todos.

O Conselho Internacional dos Arquite-
tos de Língua Portuguesa, reúne os países
de língua oficial portuguesa, buscando
integrá-los através das associações nacio-
nais de arquitetos, como entidade inter-
nacional de cooperação.  Sua fundação
ocorreu  no I Encontro do CIALP, em 29
de junho de 1991,  em Lisboa, quando fo-

Falando a mesma língua

ram aprovados os estatutos pelos repre-
sentantes arquitetos de Angola, Brasil (
IAB ), Cabo Verde, Guiné – Bissau,
Moçambique, Portugal e São Tome e Prín-
cipe, tendo aderido, anos mais tarde,
Macau e Timor Leste.

No final do atual Encontro, foi realiza-
da a Assembléia Geral do CIALP (dois
delegados de cada país), quando foram
apresentados, em forma de relatórios, os
projetos e as dificuldades de cada associ-
ação nacional.  E também propostas de
relacionamento de Universidades com o
projeto do CIALP, e a necessidade de
maior divulgação dentro dos países par-
ticipantes e entre as próprias associações
nacionais. Por proposta do Presidente
Mário do Rosário, foi aprovada por una-
nimidade a urgente criação de um site na
Internet (com base em Moçambique) e
de um boletim on-line para maior ampli-
tude e divulgação.. ...

Conforme deliberação da Assembléia
Geral do CIALP, o X Encontro será reali-
zado dentro de um ano, na Cidade da
Praia, em Cabo Verde.

 ARQ. ANA MARIA ABREU SANDIM,
do  núcleo Alto Tietê

AGENDA 

Conexão –  Delegados e participantes
do IX Encontro do CIALP, ao lado do
presidente Antonio Rosário
(3º da esquerda para a direita)

Agosto
16 a 31 – I Mostra de Croquis – Registro
de Uma Arte, Suzano Shopping, sob coordena-
ção do Núcleo de Suzano, que vem recebendo
apoio da Universidade Braz Cubas, de Mogi das
Cruzes/e-mail: uzina.urbanismo@uol.com.br

26 a 29 – IV Semana dos Museus – Usp, São
Paulo. Preservação em museus Identidades polí-
ticas e memórias. Inf. fone/fax  (11) 6165 8064.

Setembro
17 a 20 – X SAL – Seminário da Arquite-
tura Latino-Americana, Montevidéu.
Módulos: gestão transformações e perma-
nências reflexões. E-mail: dir@arq.ufmg.br

Outubro
28 a 31 – 5º Seminário Docomomo –
campus da Usp de São Carlos, SP. Inf.
docomomo5@sc.usp.br



8

Atenção: o código da
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no formulário da Art é
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preenchê-lo para que os
10% do valor da taxa
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CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2002 / 2003
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NOTAS & TOQUES 
Seleção – Confira no site do IAB/SP os 360
projetos (nacionais e estrangeiros) selecio-
nados para a V Bienal de Arquitetura de São
Paulo, que acontece  a partir de 4 de setem-
bro. Atenção: o projeto de instalação é de
autoria de Pedro Mendes da Rocha

Revitalização –  O arq. Lucio Gomes Ma-
chado mantém contatos  com a EMURB,
com o objetivo de elaborar projeto de
revitalização da área, onde se encontra a sede
do IAB e, também, do projeto de restaura-
ção do edifício do IAB.

MEC –  Transformar o prédio do MEC – Mi-
nistério da Educação, no Rio ( um dos sím-
bolos da arquitetura moderna brasileira), em
Patrimônio a Humanidade: essa foi uma das
recomendações  aprovadas pela Assembléia
Geral do XVII Congresso de Arquitetos. O
pedido vai ser encaminhado ao IPHAN.

60 Anos – O arq. Dacio Ottoni organiza pu-
blicação sobre os 60 anos do IAB paulista. A
comemoração deve acontecer, em novembro,
quando serão lançados, também, os CD’s com
depoimentos do ciclo “gerações de arquitetos”.

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA – presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA – presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU – presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS – presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA – presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS – presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA – presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ – presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE – presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA – presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba)  –
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE – presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO – Presidente: Arq. Valter Luis Secco Felix

SANTO ANDRÉ – presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS – presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – presidente Arqa. Márcia B.
Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – presidente: Arq. Rolando
Rodrigues da Costa

SOROCABA – presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ – presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO – presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ – presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO – presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

REGISTRO 

Comunico ao nobre colega que a publica-
ção do boletim iab/sp nº 31 - nov/dez, que
apresenta na página 07 os premiados no con-
curso sumaré, a equipe classificada em 3º
lugar fora coordenada por mim. No entan-
to, houve um esquecimento dos editores e
o meu nome não consta da lista dos mem-
bros premiados.

Gilberto Belleza – presidente do IAB/SP
Solicito ao iab/sp, na próxima edição do

seu boletim mencionar o meu nome como
coordenador do projeto nº 22.

Dentre vários concurso que já fui premi-
ado, este me trouxe muita satisfação em fazê-
lo, assim aguardo a sua manifestação.

Cordialmente,
ARQ. HUMBERTO KZURE-CERQUERA

Prezado Colega,
O Instituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento de São Paulo estará disponi-
bilizando em seu site um link com uma
relação de arquitetos sócios do IAB-SP
em dia com suas contribuições. Preten-
demos atender a uma grande quantida-
de de solicitações sobre indicação de pro-
fissionais para desenvolvimento de tra-
balhos. Para tanto solicitamos as informa-
ções ao lado:

Nome do arquiteto:
Nome do escritório:
Área de atuação:
Endereço comercial (optativo):
Telefone comercial (optativo):
e-mail:
site:
Caso o colega tenha o interesse, favor pas-
sar os dados acima relacionados para o e-
mail iabsp@iabsp.org.br .

A Secretaria /IAB-SP

RELAÇÃO DE NOVOS SÓCIOS

Alexandre de Siqueira Cafcalas
Paulo Fernando Gomes de Oliveira
Dayuni Migliacio dos Santos
Roberto Ararê Sennes
Dante Furlan Rodrigues
Bruno Bonesso Vitorino
Joanna Fochi de Andrade
Ronaldo Mantine Auletta Junior
Marcos Cesar de Barros Holtz
Ivani Vaz Santiago
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Instituto de Arquitetos do Brasil • IAB / SP jun/jul • 03

Estamos nos aproximando da V
Bienal Internacional de Arqui-
tetura que ocorrerá a partir de
setembro, evento organizado pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil

e a Fundação Bienal de São Paulo.
Reconhecido como o maior evento de arqui-

tetura do país e um dos principais do mundo,  a
Bienal, em sua última edição, no ano 2000, re-
gistrou  cerca de  200 mil visitantes. Para a V
edição,  são esperados 300 mil visitantes e
um orçamento de quase de 6 milhões de reais.

Será um evento de grande qualidade, sob o
tema  “Metrópolis”. Já foram selecionados
320 trabalhos que farão parte da Exposição
Geral de Arquitetos que concorrerão aos tra-
dicionais prêmios da Bienal. Além disso, já
estão confirmadas exposições  de arquitetos
de vários países, como a Alemanha, França, Itá-
lia, além da exposição de projetos e a presença
dos arquitetos Norman Foster e Álvaro Siza,
entre outros. Também haverá salas especiais
com projetos de  arquitetos brasileiros, home-
nageando profissionais que vêm contribuindo
para a qualidade de nossa arquitetura.

Paralelo à Bienal também ocorre o Fórum
Internacional, que será um grande palco para
discussões e debates entre convidados nacio-
nais e internacionais sobre o tema principal
do evento. Veja na página central de nosso bo-
letim outros detalhes que mostram  a impor-
tância do evento, que conta com a dedicação e
empenho de  profissionais que trabalham para
a perfeita realização do acontecimento.

Não paramos por aqui. Nosso dia a dia foi
marcado por inúmeras atividades coordena-
das pela atual diretoria que infelizmente não
são do conhecimento de todos.  Assim, ape-
sar de todas as dificuldades, estamos avançan-
do em relação ao ISS paulistano. Um acor-
do anteriormente fechado foi inviabilizado e
somente parte das questões acordadas foi
encaminha à Câmara Municipal pela Prefei-
tura para sua aprovação. Mas, continuamos,
juntamente com outras entidades, ten-
tando resgatar o acordo inicial  em rela-

ção ao projeto inicialmente aprovado.
Realizamos também juntamente com a

FAUUSP um excelente evento sobre os Pla-
nos Regionais, que apesar de presença não
quantitativa foi muito representativa, reve-
lando avanços sobre a discussão do tema. A
metodologia proposta é nova para os arqui-
tetos e para a sociedade e precisa ser apri-
morada para um avanço cada vez maior; con-
forme objetivou o evento.

Estivemos presentes ainda, em comissão
com vários arquitetos, com a  prefeita, junto
ao Ministério Publico Estadual para expres-
sar nossa posição em relação ao projeto do
Teatro de Oscar Niemeyer, no Parque do
Ibirapuera. O projeto resgata o desenho
original do parque com todas as edificações
inicialmente propostas e não é o caso de não
se permitir sua construção sob a  alegação de
se preservar o piso permeável. Afinal, se o
Parque do Ibirapuera é o que é hoje para a
população paulistana, isso se deve sem duvi-
da nenhuma à qualidade do projeto inicial.

Vale registrar, por outro lado, o importan-
te papel que nossos núcleos do interior vêm
desenvolvendo marcando presença e
arregimentando colegas para novas discussões
e lutas em prol da qualidade de nossa ar-
quitetura e de nossas cidades. Vários nú-
cleos têm uma importante representação jun-
to a suas cidades. Isso também tem instigado
outros colegas que têm nos procurado para
criar núcleos do IAB em localidades onde não
existem, justificando que somente o IAB po-
derá cumprir um papel significativo para a va-
lorização do trabalho dos arquitetos junto à
sociedade local e à sua cidade..

Por fim,  destaque para nosso site, que
se moderniza ,  procurando cada vez mais
aprimorar nossa imagem e nossas informações.
Nosso site dispõe de informações que são
atualizadas diariamente sobre concursos, even-
tos, licitações e noticiais de interesse geral dos
arquitetos. Assim, disponibilizamos imagens

de todos os projetos vencedores em concur-
sos recentemente realizados para conhecimen-
to e avaliação de todos. Ali são colocados tex-
tos sobre assuntos de interesse de todos que
devem ser lidos e avaliados como o Projeto de
Lei de nosso novo Conselho, a Carta do Rio,
divulgada no ultimo Congresso Brasileiro de
Arquitetos, além de sínteses de  debates e
eventos realizados pelo IAB, com o objeto de
levar a informação aos colegas que não pude-
ram participar dos mesmos. Além disso, cria-
mos  uma área muito importante que é
dedicada a nossos possíveis clientes, com in-
formações sobre o que é o arquiteto, qual seu
trabalho, como contratá-lo e como pagá-lo,
alem de informações sobre o que é um proje-
to de arquitetura. São informações básicas que
são solicitadas à nossa entidade e que agora
estão à disposição de todos. Aos colegas que
desejam contribuir com textos, opiniões,
sugestões, estamos abertos  para aprimo-
rar essa iniciativa.

Inauguramos recentemente uma sessão
com listagem de arquitetos e sua área de atu-
ação específica que poderá ser obtida por
eventuais clientes num sistema de busca.
Freqüentemente somos solicitados para in-
dicação de algum profissional especializado
em alguma área. Esse espaço objetiva desen-
volver um importante papel de divulgação
do trabalho de todos os profissionais, sem
exclusão, mostrando especialidades e ativida-
des dos arquitetos. Sem dúvida, tudo isso sig-
nifica um grande avanço profissional. Junta-
mente com essas informações, estamos
disponibilizando aos sócios  acesso restrito
a informações básicas para a atuação pro-
fissional, incluindo nossa Tabela de honorá-
rios, modelos de contratos-padrão, índices
econômicos e de construção, que poderão ser
acessados através de senha a todos associa-
dos quites com a mensalidade.

A nova filosofia de nosso boletim on-line
representa um avanço que já está rendendo
frutos. Estamos beirando 400 mil consultas
mensais, o que significa mais de 10 mil/dia.
Tudo isso  contribui para reforçar nosso tra-
balho, E esperamos que todos possam con-
tribuir para aprimorá-lo.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

Confira no editorial de Gilberto Belleza, presidente do IAB/SP,
os principais fatos e iniciativas do universo arquitetônico
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HOMENAGEM 
Roberto Cerqueira César (1917-2003)

Arquiteto-engenheiro, diplomado
pela Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo, Roberto

Cerqueira César morreu no dia 25 de junho.
Era o único remanescente  do grupo que
assinou a ata de fundação do Departamento
de São Paulo do IAB, em 1943.

Um dos mais importantes arquitetos que
participaram da introdução da arquitetu-
ra moderna em São Paulo, trabalhou com
Rino Levi desde sua formação.

Além de professor da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da USP, teve des-
tacada participação em atividades públicas
do município e do Estado: foi  primeiro
presidente da Emurb, primeiro presiden-
te da Cogep, depois Secretaria Municipal
de Planejamento, e primeiro secretário
estadual de Negócios Metropolitanos de
São Paulo, entre outros.

Sócio do escritório Rino Levi, partici-
pou de vários trabalhos que marcaram a
arquitetura paulista e brasileira. Entre

Um arquiteto
e militante histórico

os quais, o edifício Prudência, o Teatro
Cultura Artística, o cine Ipiranga, o hos-
pital Albert Einstein, o hospital do Cân-
cer, o Centro Cívico de Santo André e a
sede da Fiesp, na avenida Paulista, além
de participar da proposta da equipe
(Rino Levi, e  L. R. Carvalho Franco),
classificada em 3º lugar no Concurso de
Brasília, em 1957.

Ainda estudante, tive o privilégio de tra-
balhar com ele:  dr. Roberto, assim o cha-
mávamos, ou “Robertão”, como também
era conhecido em função de sua presença
marcante e a impostação de voz grossa; era
uma pessoa incrível. Lembro-me que
quando trabalhava com ele, no escritório
Rino Levi, diante daquelas pranchetas ele-
vadas, enormes,  ficava fascinado com sua
dedicação e entusiasmo diante do projeto
que surgia, qualquer que fosse. Acomoda-
do em sua cadeira, com sua lapiseira leve
de alumínio, de grafite grossa e quase sem
cor de tanto usá-la, começava a desenhar

cada detalhe do projeto, não deixando de
lado nem sequer os banheiros, que mui-
tos profissionais não queriam nem saber
como seriam resolvidos.

Por exemplo, me lembro, quando co-
meçou a projetar o auditório do Sesi, em
Osasco.

Desenhou tudo, calculando todos os as-
sentos, o projeto acústico, as inclinações,
a questão do som, da luminotécnica, o pro-
blema da reverberação, tudo resolvido
através do desenho. Um exercício que fas-
cinava a todos nós, ainda jovens.

Além de atuar na área do Ensino, como
professor da Fau/USP e da Fau/UNB, foi
um dos integrantes da equipe que proje-
tou o edifício-sede do IAB/SP e, inclusi-
ve, concorreu às eleições para a presidên-
cia da entidade,  com Pedro Paulo de Melo
Saraiva. Homenageado várias vezes pelo
IAB, recebeu, em 2002, o diploma agra-
decimento pelo tombamento de nossa
sede, quando foi representado por sua fi-
lha Marina

Uma das últimas recordações que guar-
do de Roberto Cerqueira César foi a do
Concurso para o Centro Cívico de
Votorantim, organizado pelo IAB. Quan-
do cheguei à cidade para conhecê-la, com
um grupo de colegas de minha equipe, me
deparei com ele e Paulo Bruna, que tam-
bém estavam vistoriando a área onde de-
veria ser construído o Centro Cívico. Brin-
calhão, quando me viu, me apontou a di-
reção errada: é por ali!

A princípio, fiquei em dúvida, se deve-
ria escrever um depoimento tão pessoal,
mas acabei me decidindo em escrevê-lo,
como uma necessária informação e teste-
munho aos mais jovens, para mostrar como
poderia ser exercida nossa profissão, com
plenitude,  competência, qualidade, cons-
ciência profissional e paixão, como nos
ensinou o dr. Roberto..

Arq. GILBERTO BELLEZA
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Para a história – Almoço do IAB no Jockey Clube São Paulo, outubro de 1944
(em pé, da esquerda para a direita): Aldo Ferreira, Helio Duarte, Jaime Fonseca
Rodrigues, Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Léo  Moraes, Abelardo de Souza,
Otavio Lotufo e Regis ; (sentados, da esquerda para a direita): Eduardo Kneese de
Mello, Charles Wright, Kurt Lang, João Vilanova Artigas, Franco Kosuta e Cardim Filho

Projeto Brasília – Com Rino Levi e R. Carvalho
Franco, participou do Concurso para o projeto da
nova capital, em 1957, ocupando o 3º lugar
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Profissionais da Cidade
Sob coordenação da profª Maria Angela

Faggin, reúne  estudos do segundo encontro
do Programa MOST – Manangement of So-
cial Transformation Programme, do Setor de
Ciências Sociais da Unesco, realizado em São
Paulo, em 2002, quando foi apresentada uma
série de  experiências desenvolvidas por pro-
fessores e estudantes da FAU, relacionadas à
política pública e à gestão do espaço urbano.
Conforme ressalta Paulo Cesar Xavier Perei-
ra, na apresentação, o projeto tem em foco
os seguintes aspectos:
• relação universidade e sociedade
• relação exercício profissional e prática

acadêmica
• relação entre novas experiências urbanas

e produção do conhecimento

RESENHA 
Profissionais da Cidade • Renascença: estudos periféricos – Júlio Roberto Katinsky

Chegam às mãos
do leitor dois novos
lançamentos
editados pela USP
(Fau). Confira:

Renascença: estudos periféricos
A coletânea reúne textos e ensaios de au-

toria do prof. Julio Katinsky escritos ao lon-
go de duas décadas, versando sobre proble-
mas do desenho e sua relação com a cultura
ocidental, a partir, principalmente do sécu-
lo XV. O livro, conforme ressalta Ubiratan
D’Ambrosio, no prefácio – constitui “uma

contribuição para o entendimento do impor-
tante momento em que se fundamentam as
bases do pensamento moderno. Mais do que
outras formas de conhecimento, a arquite-
tura ilustra uma outra visão do mundo”.

 Informações:  (11) 3091-4566
 public@fupam.com.br

Aos profissionais que reclamam de
entraves burocráticos, uma boa notícia.
Com o objetivo de agilizar e modernizar o
processo e a qualidade dos projetos que
são protocolados para aprovação, já está
funcionando o novo programa do Plantas
on line (Aprov Express), da Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Sehab), da Prefeitura Municipal de São
Paulo. O projeto surgiu a partir de
parcerias de várias entidades de
arquitetura e construção civil, entre as
quais, o IAB/SP.
O Aprov Express, informatizado, reduziu o
tempo dos trâmites de aprovação de 3
meses para 15 dias úteis, para projetos na
área de edificações residenciais (categoria
R2-02), Até dezembro, o sistema deve
contemplar outras categorias e
modalidades (edifícios comerciais etc.).

SEHAB agiliza aprovação de plantas

REGISTRO 

 Informe-se:  plantasonline.prefeitura.sp.gov.br/geral/prestando_contas.php

� O vice-presidente do IAB/SP,  Pau-
lo Sophia, participou no dia 30/6, de
reunião sobre o polêmico projeto
“auditório no Ibirapuera”’, projeto
de Oscar Niemeyer. Em nota envia-
da ao IAB, o vereador Nabil
Bonduki, que é favorável à constru-
ção do auditório – desde que acom-
panhada de substanciais contra-
partidas ambientais – informa que já
apresentou requerimento à Câmara
Municipal de São Paulo para conce-
der a Oscar Niemeyer o título de ci-
dadão paulistano.

� O presidente do IAB/SP, ao lado de
Haroldo Pinheiro, Jaime Lerner, e
representantes de Núcleos do Inte-
rior e outros Departamentos, par-
ticipou, no dia 2 d julho, na sede do
IAB/SP, da reunião da UIA. Em
pauta: detalhes operacionais sobre
o concurso “Celebração das Cida-
des” (veja em Concursos)

IAB PRESENTE 
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V BIA 
5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

Rumo à Bienal – Depois do III Congresso
de Arquitetos de São Paulo, em São Carlos,
SP; depois do megaevento - XVII Congres-
so Brasileiro de Arquitetos-  realizado com
sucesso no Rio , com cerca de 5 mil partici-
pantes, toda a atenção e esforços se voltam,
agora,  para a realização da V BIA de Arqui-
tetura/Design, em São Paulo: o fato mais
importante do momento arquitetônico.

O evento organizado pelo IAB e a Funda-
ção Bienal ocorre de 14 de setembro a 2 de
novembro,  no Pavilhão da Bienal no Par-
que do Ibirapuera, na capital paulista, quan-
do são esperados mais de 300 mil visitantes.

Sob a curadoria de Pedro Cury (veja en-
trevista) e de Ricardo Ohtake, a mostra vai
contar com uma série de espaços ou salas es-
peciais, para exposições, mostras e debates..

Cidade e arquitetura – Conforme já mos-
trou o arquiteto e urbanista português Nuno
Portas, no livro  “A cidade como arquitetura”,
a cidade tem sido o ponto de referência exis-
tencial e histórica de grande parte da humani-
dade. Os tema da V Bienal de São Paulo é jus-
tamente, a Metrópole, quando se pretende
um amplo debate  – que se faz necessário –
sobre a espaço urbano, no qual vivemos.

O próprio cartaz da Bienal, do designer
gráfico Renato Soares Leal, de São Paulo,
de forma metafórica, reflete essa urgência.
Segundo do curador Ricardo Ohtake, do júri,

Para rever a
grande cidade

o cartaz traduz uma nova aspiração e reali-
dade. “O trabalho vencedor nos remete e
exalta a imaterialidade, a coisa que desapa-
rece, que está sendo transformada, na enor-
me rapidez propiciada pela tecnologia tão
presente no dia a a dia do cidadão..”

Segundo  lembra o texto da Bienal, o sécu-
lo XX foi palco de grandes e rápidas transfor-
mações. Centro desses acontecimentos, a ci-
dade passou a exigir dos arquitetos novas pos-
turas e soluções em relação ao espaço urba-
no. Com o tema a “Metrópole”, pretende-se
promover uma ampla abordagem sobre o sig-
nificado atual da cidade , com o objetivo de
se contribuir para “a busca da humanização e
da melhoria da qualidade de vida do homem
que vive nas grandes cidades, a partir da ex-
periência e da visão que orienta a ação do ar-
quiteto como agente transformador”.

Exposição Metrópoles – Serão apresen-
tados projetos de intervenções e inovações

relacionados ao tema da V BIA, com experi-
ências e soluções propostas por profissionais
de países desenvolvidos, em desenvolvimen-
to e do Terceiro Mundo.

Sete cidades participarão desse módulo,
representando vários Continentes: Beijing,
Johannesburgo, Tóquio, Berlim, Londres,
São Paulo e Nova York.

Entre as obras , o New York Times Tower,
de Renzo Piano e Fox & Fowle, os hotéis-
butiques Hudson Hotel, de Philip Starck , o
SoHo, de Jean Nouvel, o African Museum,
de Tschumi and Studio Sumo.

Representações nacionais – Onze paí-
ses já confirmaram presença: Suíça, Norue-
ga, Itália, Holanda, Portugal, França, Chi-
na, Áustria, Bélgica, México e Argentina.

A Suíça apresentará uma série de trabalhos
na área de móveis e objetos de design gráfico e
industrial. A Noruega, obras de diferentes pro-
fissionais. Itália, Portugal e Holanda optaram

•Exposição Metrópoles
•Representações Nacionais
•Mostras especiais
•Mostras de Design e Tecnologia
•Mostras Institucionais

•Exposição Geral de Arquitetos
•Concurso Internacional de
•Escolas de Arquitetura
•Mostras Internacionais
•Fórum de Debates

Nove áreas ou salas especiais vão abrigar exposições
e mostras, cujo projeto de instalação é de autoria de Pedro
Mendes da Rocha. Os módulos:

Informações: Confira os nomes dos arquitetos e das escolas no site do IAB/SP:  iabsp.org.br. Ou:  bienalsaopaulo.terra.com.br

Cartaz  da 5a – Criação do
designer gráfico Renato

Soares Leal, de São Paulo
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por projetos que estão sendo desenvolvidos por
jovens arquitetos dos respectivos países.

Mostras especiais – O segmento reuni-
rá trabalhos com novos materiais, que po-
derão revolucionar o design e a arquitetura
internacionais, além de obras de arquitetos
mundialmente consagradas, como Sverre
Fehn, Norman Foster, Peter Cook, Enric
Miralles, Angelo Mangiarotti e Zaha Hadid.

A exposição “Desenhos nas Cidades”, sob
curadoria de Álvaro Siza, será uma das mais
importantes da Bienal.  Segundo o arquite-
to “Desenhos...” mostrará “mecanismos
transformadores do tecido urbano que as
arquiteturas induzem, identificando a natu-
reza dos espaços habitados...”.

A exposição do escritório holandês
MVRDV será outra das atrações. A exposição
intitulada Hungry Box lado, foi organizada
pelo Instituto Holandês de Arquitetura.

O arquiteto norueguês  Sverre Fehn fará
uma retrospetiva de seus trabalhos, incluin-
do o Pavilhão dos Paísess Nórdicos na Bienal
de Veneza.

Além disso, o segmento reunirá trabalhos
de 15 arquitetos de várias regiões do país,,
que participarão também da exposição, a
convite da Bienal. Os arquitetos: Assis Reis
(BA), Botti & Rubin (SP), Carlos Fernando
Pontual (PE), Carlos M. Fayet (RS), João
Diniz (MG), Joaquim Guedes (SP) Jorge
Wilheim (SP), Manoel Coelho (PR), Marce-
lo Carvalho Ferraz/Francisco de Paiva (São
Paulo), Marcos Acayaba (SP), Miguel Juliano
(SP), Paulo Casé (RJ), Ruy Ohtake (SP), Sér-
gio Parada (DF), Sidônio Porto (SP).

Jorge Wilheim vai mostrar projetos e pla-
nos de urbanização que influíram na quali-
dade de vida de várias cidades brasileiras.
Monoel Coelho vai expor o projeto de re-
novação do mobiliário urbano de Curitiba.
Sérgio Parada vai destacar projetos de ter-
minais aeroportuários. Já Sidônio Porto pre-
tende enfatizar a questão da sustentabilidade
e conservação de energia nos projetos.

Mostra de Design e Tecnologia – A
exposição Matéria pretende mostrar a revo-
lução que novos materiais estão provocan-
do na área do design e da arquitetura. Entre
esses materiais, encontram –se uma massa
de folhas de vidro que podem se usadas em
paredes externas ou internas de imóveis e o
tempur, uma espuma especial desenvolvida

Arquitetos. Desse total,  151 foram
construídos e 162 são propostas, incluindo
sete projetos elaborados especialmente para
a mostra. Todos os trabalhos serão avaliados
e premiados por um júri internacional du-
rante a primeira semana da V BIA.

Concurso Internacional de Escolas de
Arquitetura – Com a participação de 36
escolas (veja no site do IAB a relação das
escolas) -  30 do Brasil e seis do Exterior -, o
segmento reunirá trabalhos realizados por
estudantes em áreas urbanas degradadas.

Os trabalhos concorrem à premiação ofi-
cial da Bienal.

Fórum de debates – Sob a coordenação
de Abílio Guerra, pretende-se organizar um
amplo debate sobre um leque de questões e
temas emergentes que desafiam o cidadão
e o profissional contemporâneo: globa-
lização, degradação do meio ambiente, sus-
tentabilidade, era digital, metropolização,
fontes de energia renováveis, ética, estética,
gestão urbana etc.

 J.W.

pela Nasa utilizada  na confecção de traves-
seiros, tapetes e estofamentos.

Outra presença instigante: o trabalho de
Elizabeth e de Christian Portzamparc, na
área da arquitetura e do design, incluindo
os trabalhos para o Museu de Israel.

Mostras Institucionais – O segmento
abrangerá exposições organizadas por diver-
sas  instituições e entidades profissionais de
arquitetos ou organismos governamentais.
Entre outras, a exposição Sociópolis, que
participa atualmente da Bienal de Valência,
na Espanha, mostrando trabalhos dos prin-
cipais arquitetos espanhóis,

Do Brasil, estarão presentes o projeto
Monumenta, o projeto de restauro da cate-
dral da Sé, de Paulo Bastos, o projeto de
revitalização do mercado Ver-o-Peso, de
Belém, PA, e  projetos de urbanização e sa-
neamento de favelas desenvolvidos pela Pre-
feitura do Rio.

Exposição Geral de Arquitetos - Con-
forme já foi divulgado, foram selecionados
320 trabalhos  para a Exposição Geral dos

A
R

Q
U

IV
O Térreo: bilheteria e acesso

1o pavimento: mostra internacional

2o pavimento: exposição geral de arquitetos e convidados

3o pavimento: mostra internacional das escolas
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ENTREVISTA 
Pedro Cury

 Como estão os preparativos
para a realização da V Bienal?
PEDRO CURY Estamos na reta final. A mai-
oria das exposições nacionais e internacio-
nais dos diversos segmentos que compõem
a Mostra já está definida. A exposição Ge-
ral de Arquitetos estará representada por
224 arquitetos brasileiros e estrangeiros,
com um total de 320 projetos. Além disso,
estamos homenageando 15 arquitetos bra-
sileiros de diversos Estados do país, abrin-
do um espaço especial para eles, no qual
mostrarão seus principais projetos. Já para
o Concurso da Escolas de Arquitetura fo-
ram selecionados 30 projetos (30 do Brasil
e seis do Exterior), relacionados ao tema
da recuperação de áreas urbanas degrada-
das. Além disso, será realizado um Fórum
de Debates, na primeira semana, com a par-
ticipação de arquitetos brasileiros e estran-
geiros, sobre questões que afligem os ha-
bitantes das grandes metrópoles, com o
objetivo de se discutir propostas e soluções
para nossas cidades.

 O segmento temático Metrópole...
PEDRO CURY Sem dúvida, deve ser um dos
mais importantes da Bienal, que deverá pro-
porcionar aos visitantes e participantes una
leitura crítica e comparativa sobre propos-
tas e soluções adotadas em vários países na
tentativa de se resolver os graves  proble-
mas, que classificaria de comuns, que afli-
gem nossa cidades.

Com exclusividade, o Boletim ouviu o ex-presidente
do IAB/SP, o arq. Pedro Cury, que participa ao
 lado de Ricardo Ohtake da curadoria da V Bienal:

 Qual o principal objetivo des-
sa Bienal?
PEDRO CURY O objetivo principal é o de
pensar e debater questões fundamentais
para a compreensão dos mecanismos que im-
pulsionam o desenvolvimento dos grandes
aglomerados humanos e, com isso, buscar
soluções para se tentar resolver problemas
decorrentes desse desenvolvimento descon-
trolado. Além disso, mostrar através da ex-
posição de projetos, o que os arquitetos es-
tão produzindo pelo Brasil e pelo mundo e
analisar o resultado de suas soluções. Mas,
o objetivo principal foi criar condições para
que, além dos arquitetos, urbanistas e estu-
dantes, o cidadão – principalmente o que
mora e trabalha nas grandes cidades -, possa
participar dos debates e das discussões, na
tentativa de encontramos novas soluções

para melhorar a habitabilidade e qualidade
de vida de nossas cidades.

 Portanto, uma Bienal para todos...
PEDRO CURY Sim como enfatizei, a Bienal
foi pensada principalmente para o chama-
do grande público. Nosso desejo e objeti-
vo são que esse público possa se interessar
e se informar  cada vez sobre os problemas
de sua cidade.

 Por que a ênfase na participa-
ção de arquitetos brasileiros?
PEDRO CURY Não foi nossa intenção
enfatizar essa participação. O Regulamento
da Mostra Geral dos Arquitetos e  do Con-
curso das Escolas, por exemplo, foi divulga-
do mundialmente, através dos Institutos as-
sociados à UIA. Os que se interessaram es-
tarão presentes. Quanto às salas especiais de
exposições, não conseguimos viabilizar tudo
que se pretendi devido exclusivamente a
dificuldades relacionadas à captação de  re-
cursos decorrentes deste momento difícil
que atravessa o país.

J. W.

O objetivo principal

é o de pensar e debater

questões fundamentais para

a compreensão dos mecanismos

que impulsionam o

desenvolvimento dos grandes

aglomerados humanos

Espaço aberto – Pavilhão da Bienal,  com suas rampas sinuosas, projeto do Parque Ibirapuera, São Paulo (1951).
Equiipe: Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa e Eduardo Kneese de Mello
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OXVII Congresso Brasileiro de Ar-
quitetos, realizado na bela cidade do
Rio de Janeiro, no início do mês de

maio, também foi palco para a reunião infor-
mal, de 13 Núcleos do Interior do IAB Paulista.

Estiveram presentes os presidentes dos
Núcleos de Americana (Denise Álvares),
Araraquara (Renata Aboud), Alto do Tietê
(Ana Maria Sandim) , Bauru (Mônica
Domida), Campinas (Marcelo Hobeika e Lilia
Rocha, vice), Guarulhos (Mario Yoshinaga),
Jundiaí (Ricardo Ropelle Felippi), Marília
(Maria Cristina Bondezan), Santos (Nelson
Gonçalves de Lima Jr), São Carlos (Elisabeth
Bottamedi), São José dos Campos (Rolando
Rodrigues), São José do Rio Preto (Márcia
B. Pontes) e Sorocaba (Zuremar Maia), to-
dos com o apoio da ABCP (Associação Brasi-
leira de Cimento Portland).

Na noite de chegada, a participação de todos
na solenidade de abertura do Congresso no
“maravilhoso” Teatro Municipal e depois o co-
quetel (onde era mesmo?... “5 minutos para lá...
não... 3 minutos em frente...”) foi fundamental
para trocar a timidez inicial do reeencontro de
alguns e da apresentação entre outros, pela
descontração verificada nos outros dias.

A hospedagem no mesmo hotel (localiza-
do no Flamengo), a utilização diária do mes-
mo meio de transporte para as viagens de ida
e volta ao Rio Centro (com uma invejável di-
versidade de trajetos pela babilônia carioca:

(nem) tão longe e tão perto...
Representantes de 13 Núcleos/IAB do interior paulista participaram,
também, do XVII CBA, no Rio:

NÚCLEOS 

experiência de turismo arquitetônico e cul-
tural única) e a convivência diária durante a
realização das palestras do Congresso, cria-
ram uma oportunidade única de nos reunir-
mos e conhecermos as realidades vividas por
cada um dos Núcleos, pelos arquitetos e pe-
las diversas regiões do estado ali representa-
das, mesmo que informalmente.

Durante as viagens não faltaram algumas dis-
cussões acaloradas sobre  Guggenhein, diversi-
dade carioca, caminho correto (“...para onde
estamos indo?...”) cervejinhas no boteco de es-
quina (lembra Nersão!). Faltaram sim algumas
fotos de “ângulos maravilhosos” de ícones da
arquitetura da cidade do Rio: Niemeyer, Reidy,
Lúcio Costa, MEC, MAC, MAM, Moreira
Machado, pôr do sol no Arpoador...

Durante estes dias, foi possível constatar
que as dificuldades cotidianas enfrentadas
pelos Núcleos são quase as mesmas.

Mas foi muito bom saber do entusiasmo e
do esforço incansável e incessante dos Núcle-
os para conseguir o devido reconhecimento e
respeito da sociedade e de alguns colegas ar-
quitetos, na captação de recursos, no apoio
para a criação do Colégio Brasileiro de Arqui-
tetos e, principalmente, na luta para unir e reu-
nir os arquitetos seja em torno de discussões
que afetam diretamente seu ofício, seja em
volta de uma mesinha para uma simples con-
versa entre colegas: é necessário resgatar o
sentimento de SER ARQUITETO.

Enfim, o relacionamento entre os Núcleos
alcançado durante o Congresso do Rio foi, in-
discutivelmente, fundamental para a integração
necessária e, mais do que nunca, diminuir as
distâncias entre nós arquitetos de São Paulo.

Sem nenhuma dúvida esta foi, se não a
maior, a mais longa reunião dos Núcleos do
Interior do IAB/SP.

RICARDO ROPELLE FELIPPI
do núcleo/IAB de Jundiaí

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA – presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA – presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU – presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS – presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA – presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS – presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA – presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ – presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE – presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA – presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba) –
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE – presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO – Presidente: Arq. Valter Luis Secco Felix

SANTO ANDRÉ – presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS – presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – presidente Arqa. Márcia B.
Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – presidente: Arq. Rolando
Rodrigues da Costa

SOROCABA – presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ – presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO – presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ – presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO – presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

 Roberto Cerqueira Cesar (1917-2003),
o último dos moicanos – Arquiteto-enge-
nheiro formado pela Escola Politécnica de
São Paulo, era o único remanescente que
assinou a ata de fundação do IAB de São
Paulo, em 1943. Em sua última entrevista
(O arquiteto que viu o IAB nascer), para o
presidente Gilberto Belleza (BO’27), res-
saltou que “nunca deixou de acompanhar
as atividades do IAB”, lamentando “atual-
mente, morando fora de São Paulo e, por
motivo de saúde, lamento por não ter mais
participação alguma” (veja homenagem na
página 2). Em nota oficial, divulgada pelo
boletim on-line, no dia 25 de junho, o pre-
sidente do IAB/SP registrou a morte do

arquiteto, que estava vivendo em Ourinhos,
no interior paulista.

 Sérgio Pini, um pioneiro – Um dos fun-
dadores da Editora Pini, morreu em junho,
aos 75 anos, o empresário e jornalista Ser-
gio Pini.  À frente da Editora, por mais de
50 anos, abriu espaço para a divulgação dos
trabalhos dos arquitetos brasileiros, com o
lançamento da revista da AU, que se desta-
cou na mídia especializada nos anos 80/90.
Além de outras iniciativas, apoiou e colabo-
rou para a divulgação de eventos e iniciati-
vas do IAB, liberando muitas vezes a gráfica
para a impressão de trabalhos, cartazes e
convites da entidade.

IN MEMORIAM 

Ouro – Joaquim Guedes, medalha
de ouro do IAB, com representantes
dos núcleos do interior paulista
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

CONCURSOS 

Novos talentos
(inscrições até 16 de setembro)

Concurso organizado pela revista inglesa
The Architectural Review” e a empresa
dinamarquesa de design d-line para
profissionais até 45 anos de idade

 lynne.jackson@ebc.emap.com

II Prêmio Cauê de Arquitetura
(entrega dos trabalhos até 21 de julho)

Não deixe de participar desse concurso
da Cauê, realizado através de convênio
entre a Camargo Corrêa (promotora),
e o IAB/SP (organizador).
Informações e consultas até 28/6,

 iabsp.org.br

Concurso Revestir para
estudantes de Arquitetura
(inscrições a partir de agosto)

Com promoção da Anfacer – Associação
Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para
Revestimento e da Abiemg-Associação
Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Mármores e Granitos, com apoio do IAB/SP,
o concurso está aberto a todos os estudantes
registrados em faculdades de Arquitetura do
país/ Objetivo: ensaio projetivo no âmbito da
utilização de materiais de revestimento
cerâmico e de revestimento de placas de
mármore e granito
Detalhes no  iabsp.org.br

Vivacidade
(inscrições até 19 de agosto)

Concurso público nacional organizado
pela Prefeitura Municipal de Goiânia.
Proposta? A criação de uma cidade, cujo
modo de circulação seja integrado
ao modo de vida das pessoas. Inscrições
por fax, correio ou na sede do IAB/FGO/

 iabgoias.com.br,  (62) 218-5098.

Celebração das cidades
(inscrições até 10 de outubro)

Concurso internacional, organizado pela
UIA, com apoio da Unesco. Duas
categorias: profissional e estudante, cujos
trabalhos serão julgados por dois júris
diferentes. Os projetos podem ser
apresentados no idioma de cada país,
devendo no entanto incluir uma cópia
em inglês ou em francês.

Opera Prima

Veja no site do IAB
(iabsp.org.br) os 25 projetos selecionados,
que bateu um recorde de inscrições, com
mais de 300 trabalhos concorrentes.

CSN

Também no site a
relação dos 50
projetos
classificados na
4ª edição da
Premiação CSN,
que abriu um novo
filão profissional
para os estudantes de Arquitetura.
Segundo o júri, a nova safra de propostas
revela excelente nível de desenho e uma
acentuada preocupação com a questão
urbana, além da busca  de novos materiais
alernativos, como o bambu..
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. Marcos José Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 

Gerações em livro
Como parte das comemorações dos 80 anos do IAB, o IAB de
São Paulo organizou no ano 2000 um ciclo de debates , sob o
título “Gerações de Arquitetos”, com a participação de dezenas
de profissionais. O sucesso da iniciativa motivou a realização de
um segundo ciclo, no ano 2001. Agora, sob a coordenação do
arquiteto Abílio Guerra, com parceria da Romano Guerra e da
Pini, está sendo organizado um livro, que deverá reunir os depo-
imentos desses profissionais, que marcaram a história da arqui-
tetura paulista do século XX.

Miguel Juliano
Também, na praça, o livro de Miguel Juliano,
autor do projeto retrofit do antigo edifício
do jornal ‘’O Estado de S.Paulo” (projeto
original de Jacques Pillon e Franz  Heep),
sobre edifícios escolares, editado pela Ate-
liê Editorial e Giro.  atelie.com.br

O IAB na Mais
A revista Maisarqui-
tetura, em seu nº 49,
abriu espaço para
matérias relaciona-
das a iniciativas do IAB e à atuação profis-
sional dos arquitetos. Além do editorial
“Refletir para melhorar”, levantando ques-
tões sobre a atuação profissional dos ar-
quitetos, inclui uma entrevista exclusiva
com o arq. Carlos Fernando, presidente
do IAB/RJ, que organizou o XVII Congres-
so Brasileiro de Arquitetos. E traz um  ar-
tigo de Paulo Sophia, vice-presidente do
IAB/SP, no qual o arquiteto faz uma opor-
tuna reflexão  sobre o tema globalização,
enfatizando alguns pontos discutíveis so-
bre o polêmico projeto do museu
Guggenheim, de Jean Nouvel, no Rio. Ao
finalizar seu artigo, Paulo Sophia ressalta
a questão da reciprocidade (no sentido de
direitos e deveres), destacando: “A reci-
procidade é o mínimo que se deve garan-
tir em uma “globalização inteligente”.
Mais,  (11) 38192355.

Comitiva italiana?
À semelhança da comitiva de 40 ar-
quitetos franceses, que se reuniu na
sede do IAB/SP, para se informar so-
bre a produção arquitetônica paulista
contemporânea, um grupo de arqui-
tetos italianos entrou em contato com
o presidente Gilberto Belleza, solici-
tando também um encontro para se
informar sobre a produção atual da
arquitetura paulista.

Museus em CD
Museológos, estudantes e pesquisadores já dispõem de um novo instrumento de infor-
mação sobre projetos de  museus: o CD/Rom “Museu, Arquitetura e Revitalizão Urba-
na”, de Ceça Guimaraens e Nara Imata  usp.br.com

O CREA/SP
e o Colégio
A revista do CREA-
SP (mai/jun) traz
uma reportagem so-
bre o Congresso Es-
tadual  de Arquitetos
de São Paulo, em São
Carlos. A matéria
destaca a posição do
presidente do Crea-SP, eng. “José Eduardo
de Paula Alonso, em relação à criação do Co-
légio. Alonso, na abertura do evento, decla-
rou “ respeitar o movimento da categoria”.
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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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Prezado Colega,
O Instituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento de São Paulo estará disponi-
bilizando em seu site um link com uma
relação de arquitetos sócios do IAB-SP
em dia com suas contribuições. Preten-
demos atender a uma grande quantida-
de de solicitações sobre indicação de pro-
fissionais para desenvolvimento de tra-
balhos. Para tanto solicitamos as informa-
ções ao lado:

Nome do arquiteto:
Nome do escritório:
Área de atuação:
Endereço comercial (optativo):
Telefone comercial (optativo):
e-mail:
site:
Caso o colega tenha o interesse, favor pas-
sar os dados acima relacionados para o e-
mail iabsp@iabsp.org.br .

A Secretaria /IAB-SP

AGENDA 
Julho
Projetar’2003 – 1º Seminário
Nacional sobre o Ensino e Pesquisa
em projetos de Arquitetura,
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (inscrições até 31/7)

 projetar2003.com.br

Setembro
9 a 13 – 19ª Fehab’2003/Feira
Internacional da Indústria da
Construção, Expo Center Norte,
São Paulo. Eventos paralelos:
2º Salão de Tecnologia e Qualidade
da Construção Civil “1º Salão do locador

A R Q U I T E T O

Mantenha-se atualizado

sobre as atividades

do IAB, acessando o site

do boletim on line;

www.iabsp.org.br

BOLETIM IAB
Rua Bento Freitas, 306 - 4o andar

CEP 01220-000 - São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br
http://www.iabsp.org.br

Atenção!
A Taxa de Fiscalização de Empresa (TFE),

cobrada pela Prefeitura Municipal de São
Paulo, com vencimento dia 10/07 foi
suspensa por decreto municipal, editado na
tarde do dia 08/07/03.

Novos carnês serão encaminhados, com
novos valores (mais baixos!), sendo certo que
o prazo de recolhimento foi postergado para

setembro/03. Estamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos, bem como
para orientar os contribuintes que já re-
colheram o tributo.

Atenciosamente,
RICARDO PIRAGINI

e-mail: piragini.adv@aasp.org.br

de Equipamentos” 1º Salão Internacional
de Soluções para o Meio Ambiente

 guazzelli.com.br

17 a 20 – X SAL – Seminário
da Arquitetura Latino-Americana,
Montevidéu, Uruguai. Temática:
gestão urbana  dir@arq.ufmg.br

Outubro
28 a 31 – 5° Seminário Docomomo,
campus da Usp de São Carlos, SP

 docomomo5@sc.usp.br
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Debate - Para nós arquitetos,
é muito difícil aceitar a situação
atual na qual encaramos, cada
vez mais, intervenções na ci-
dade de São Paulo que os-
tentam uma imagem dita
“neoclássica”.

Vínhamos sendo freqüente-
mente solicitados a tomar uma
firme posição frente a esse “ce-
nário” que se vislumbra numa das
maiores cidades do mundo.

E o debate realizado em
nossa sede com a presença de
ilustres convidados foi uma
firme resposta a essa situação.

Nosso auditório estava com-
pletamente lotado, com colegas
ansiosos por posições corajosas e
determinadas para enfrentar essa
situação (veja matéria na pág. 3).

Colocações históricas feitas
por Benedito Lima de Toledo,
filosóficas e criticas analisadas
por Olgaria Matos, e  questões
profissionais abordadas por
Alberto Botti e Paulo Mendes
da Rocha levaram a intensas dis-
cussões, que demonstraram
quase uma unanimidade critica
frente a soluções  totalmente
desvinculadas de uma socieda-
de contemporânea. Posição que
demonstra também a necessi-
dade de expandirmos nossa ma-
nifestação além do âmbito de
nossa profissão, o que já se ini-C
en
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ciou pela repercussão do debate na impren-
sa, e pela composição de um grupo interes-
sado em aprofundar essa discussão.

Realidade urbana - Ao mesmo tempo em
que discutimos essa produção “neoclássica” vi-
mos aprofundar invasões urbanas e rurais
por moradia e terra, revelando a necessida-
de de uma política urbana, habitacional e rural
que possibilitem acesso a essa grande massa da
sociedade carente a um espaço próprio.

Tal situação somente vem reforçar a per-
manente manifestação dos arquitetos de que
nossas cidades e nosso território necessitam
de um melhor tratamento, exigindo para tanto
um planejamento a longo prazo e interven-
ções a curto prazo que permitam acesso de
uma grande massa a espaços ociosos à espera
de melhor aproveitamento e ocupação.

Cabe ao Estado proporcionar alternativas,
e quando não for capaz, incentivar o poder
privado a cobrir as deficiências dessa máqui-
na estatal, e cabe a nós arquitetos, assim
que solicitados, apresentarmos melho-
res soluções urbanas e habitacionais.

ISS - Devemos também lembrar o impor-
tante papel desempenhado pelo IAB em
conseguir, junto com o CREA/SP e outras
entidades, liminar barrando o aumento
de valores e da burocracia exigido no
ISS paulistano. Nossos associados poderão
pagar o ISS nos mesmos valores do paga-
mento efetuado no ano passado.

A partir do ano que vem haverá uma grande
mudança após a promulgação da nova lei que
altera os procedimentos de cobrança do ISS
em todo o país. Nós arquitetos fomos prejudi-
cados pois a partir dessa implantação será obri-

gatório o recolhimento do ISS de empresas
através de uma porcentagem da nota fiscal
aplicada. Esse valor deve variar entre 3%
a 5%, ampliando consideravelmente a
carga tributária dos escritórios de arqui-
tetura. Isso sem considerar os problemas que
deverão surgir  quando o arquiteto for o autor
do projeto e o responsável técnico pela obra e
essa obra se encontrar em outra cidade que
não seja a sede do escritório do arquiteto, ele
deverá recolher o ISS do projeto na cidade
onde desenvolveu o serviço e recolher outra
taxa de ISS referente à fiscalização da obra na
cidade onde se localiza essa obra?. Enfim,
como diz o velho ditado “para que simplificar
se podemos complicar”.

Boletim on-line - Por fim vale a pena uma
visita ao nosso site (www.iabsp.org.br) e
verificar que vários colegas já enviaram os
dados e fotos para divulgação, possibilitan-
do uma consulta ao público em geral  sobre
seus trabalhos e contatos.

Ao mesmo tempo, já é possível acessar
notícias sobre eventos promovidos por nos-
sa entidade, com fotos e resumos dos deba-
tes e palestras ocorridas.

Cosu - Estaremos sediando, a partir de
11 de setembro, como um dos eventos pré-
Bienal, a 117° Reunião do Conselho Su-
perior do IAB, quando receberemos, em
nossa sede, os presidentes e conselheiros de
todo Brasil, que aqui estarão para discutir-
mos o Colégio e os caminhos do futuro de
nossa entidade e nossa profissão.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

Em foco, no Editorial
desta edição, o debate
sobre a chamada
arquitetura neoclássica,
os desafios da questão
urbana e habitacional.
E, também, a polêmica
questão do ISS e o 117°
Cosu, em São Paulo:

JR
FJ
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Antiga cidade medieval, Bilbao se con-
verteu, em 1551 numa cidade mer-
cantil, para se transformar, no fim do

século XIX, numa cidade industrial que se es-
tende, até hoje, ao longo de toda a sua área me-
tropolitana. Um exemplo para muitas cidades,
que enfrentam o desafio da era pós-industrial.

Atualmente, à semelhança de outras cida-
des, vive um momento-chave de sua histó-
ria urbana, “no limiar de uma nova mutação
de modelo, que se caracteriza pela entrada
em declive da etapa industrial, para uma
metrópole pós-industrial, o que nos obriga
a preparar o nosso futuro mediante a neces-
sária reconfiguração urbana. Assim, pode-
mos afirmar que estamos diante de uma nova
transformação urbanística, da qual deverá
surgir a cidade do nosso próximo futuro””,
ressalta Ibon Areso, ao detalhar o processo
de transformação da cidade espanhola.

Mutação
“A força industrial e comercial que sempre

caracterizou Bilbao, desde a sua fundação até
aos anos 70, fez desta cidade o centro financei-
ro e de serviços de um amplo hinterland que
ultrapassava o âmbito da atual Comunidade
Autônoma do País Basco. Mas, em 1975, sur-
giu a crise, revelando uma  série de problemas
estruturais desse modelo industrial baseado nos
setores tradicionais da siderurgia, da constru-
ção naval e dos bens de equipamentos.”

“Esta situação – enfatiza Äreso - produ-
ziu um impacto social e urbano considerá-
vel. Os seus efeitos manifestaram-se na de-
cadência do sistema industrial, nos altos ín-
dices de desemprego, na degradação do
meio ambiente e do tecido urbano, nos pro-
cessos de emigração e na estagnação

ESPAÇO ABERTO 
Lições de Bilbao

A metamorfose de uma
metrópole industrial

Quem assistiu à palestra
do prefeito de Bilbao, Espanha

o arquiteto Ibon Areso, na sede do
IAB, em julho, com certeza saiu convencido ser

possível reestruturar uma cidade quando há
planejamento, projeto e participação da

comunidade. Confira a sinópse da palestra:

populacional, e no surgimento de problemas
de marginalização social. Todos estes efei-
tos também se repercutiram noutras metró-
poles industriais, como Pittsburg, Glasgow,
Hamburgo, Roterdão ou Turim.”

Atingida por esta situação, Bilbao decide
iniciar um profundo processo de transfor-
mação urbana que fosse capaz de gerar no-
vas oportunidades de emprego para os seus
cidadãos, a partir do setor terciário.

Ao mesmo tempo, procura melhorar as
condições de vida dos cidadãos, gerando
novos empregos

e oportunidades, melhorando as condi-
ções do habitat do cidadão, investindo e
qualificando os setores de lazer, cultura e
meio ambiente, fatores que pesam cada vez
mais na qualidade urbana e na captação de
investimentos e recursos..

A nova Bilbao
Ultrapassado o modelo industrial, Bilbao

inicia sua passagem para uma cidade pós-
industrial, estabelecendo pautas de seu fu-
turo desenvolvimento mediante uma ambi-
ciosa renovação urbana, tanto no aspecto fí-
sico quanto no aspecto sócio-econômico:

I – Acessibilidade e  mobilidade interna.
“As comunicações físicas e inteligentes de

uma cidade são determinantes quando se
quer atrair investimentos a uma zona”, res-
salta Areso. Assim, Bilbao decidiu investir
na ampliação de seu porto na construção de
um novo aeroporto, na construção do me-
trô e na reforma de sua infra-estrutura viá-
ria e ferroviária.

II –Meio ambiente e  regeneração urbana.
“ Hoje a qualidade do meio ambiente não

é só um elemento fundamental que deve sen-
sibilizar qualquer cidadão, mas também,
como já dissemos, condição fundamental para
a captação de investimentos exteriores que
cada vez requerem ambientes mais seletivos.”

O que implicou: a melhoria do meio físico,
com atuações concretas na redução da conta-
minação atmosférica, o saneamento das águas,
a gestão dos resíduos urbanos e industriais, a

ampliação dos parques e das zonas verdes etc..
“Esta requalificação urbana é imprescin-

dível para modificar a imagem da cidade e o
nível de satisfação  aos seus habitantes, ne-
cessário para se fortalecer o ânimo social
coletivo  para o desenvolvimento das novas
atividades, superando o pessimismo e a fal-
ta de fé no futuro ...””

III - Recursos humanos
Enfim, os novos motores econômicos as-

sociam-se ao conhecimento, e à cultura..
“A capacitação dos recursos humanos na

indústria e nos serviços é necessária para se
adquirir competitividade. Bilbao metropo-
litana deve adequar a sua oferta educativa
às novas circunstâncias. A universidade, a
formação profissional, a relação formação-
emprego, a formação de pós-graduação e a
política empresarial em recursos humanos,
são campos preferenciais dessa estratégia”..

IV - Centralidade cultural.
O impulso da atividade cultural constitui um

elemento de dinamização interna e da promo-
ção de uma metrópole em relação ao Exterior.
Sem dúvida, “o projeto estrela neste campo é
o Museu Guggenheim, que trouxe também
uma importantíssima contribuição para a pro-
jeção de Bilbao”” no cenário internacional.

Conclusão:
“Finalmente, em Bilbao somos conscien-

tes do momento histórico que agora vive-
mos, de que as decisões que estamos toman-
do vão condicionar o futuro da nossa cida-
de, e decidimos assumir a responsabilidade
que nos corresponde, e lançar os mecanis-
mos que nos vão permitir melhorar a nossa
posição futura a nível internacional. Após
vários anos de planificação em busca de fer-
ramentas adequadas, estamos vivendo um
momento francamente apaixonante, no qual
se pode observar que alguns dos nossos gran-
des projetos se converteram em realidade e
que outros estão progredindo de uma ma-
neira espetacular, conseguindo-se desta for-
ma criar um ambiente de otimismo, de pro-
gresso e de esperança no futuro.””

J.W.
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Lição – O presidente do IAB/SP
acompanhou o arq. Ibon Areso, prefeito
de Bilbao, Espanha (à direita), que deu
uma lição sobre a cidade global
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DEBATE 
Arquitetura Neoclássica

Com mais de 200 participantes, entre es-
tudantes e profissionais, o IAB paulista
viveu no dia 12 de agosto mais um mo-

mento significativo de sua história cultural:
o debate sobre a chamada arquitetura
neoclássica, que invade a paisagem de áreas
nobres da cidade.

À mesa, os convidados: prof. Benedito
Lima de Toledo, Paulo Mendes da Rocha,
Alberto Botti e a filósofa Olgaria Matos, além
do presidente Gilberto Belleza. Abrindo  a
discussão, Gilberto Belleza ressaltou a impor-
tância do evento motivado pela preocupação
de todos em relação à “arquitetura” que se
produz atualmente em São Paulo.

Equívocos – O prof. Benedito Lima de
Toledo falou do equívoco que envolve o ró-
tulo “neoclássico” utilizado  por um tipo de
arquitetura que apenas “enfeita o bolo”,

sem qualquer lastro ou compromisso  com a
história e a cultura O debate, portanto,  valeu
como uma reflexão sobre a relação da arquite-
tura com a atualidade e a essência da cultura
brasileira, que está sendo substimada como pro-
duto secundário, declarou ao Boletim.

Para onde vamos?, perguntou Botti,
acrescentando: - Com essa produção, para
lugar nenhum!, definindo sua posição fren-
te a uma produção que, em sua opinião, não
passa de uma pseudoarquitetura, uma ar-
quitetura do modismo, sem personalidade
e sem mais valia, que reflete apenas a per-
da de qualidade que vem sofrendo a pro-
dução arquitetônica brasileira nos últimos
50 anos. Contudo, admitiu que muitos ar-
quitetos são co-responsáveis por isso, acre-
ditando que “se vende, é bom”.

Para onde vamos?
- Para onde vamos? Com essa produção que está aí, para lugar nenhum!

sintetizou Alberto Botti, ao participar do debate, na sede do IAB/SP

A filósofa Olgaria Matos, citando Walter
Benjamim, por sua vez, falou sobre as ar-
madilhas que envolvem esse tipo de pro-
dução. Armadilhas que passam pela ques-
tão da sociedade de consumo, da mídia, do
plágio do exótico, do culto à novidade, da
questão da simulação, que tentam falsa-
mente ocupar o vazio deixado pelo afrou-
xamento dos ideais da modernidade. Resul-
tado: então, prevalece a cultura do
descartável, da feitichismo do novo e da
juventude, da circulação rápida das merca-
dorias, dos objetos, “da cópia de outra có-
pia”, da repetição ou imitação sem criação.
Da fachada!. Ou seja de padrões impostos
pela mídia, diante dos quais somos (e con-
tinuamos) vulneráveis. O  viver, construir e
habitar continua, no entanto, a questão
metafísica do mundo contemporâneo.

 Degeneração – Paulo Mendes da Ro-
cha, sempre brilhante, referiu-se a atitudes
que poderão evitar o quadro de desastre e a
degenerência que nos cerca e que ameaça a
cidade contemporânea.  Assim, mobilizar
uma ação, a nível político, é uma atitude, mas
o fundamental é resgatar a arquitetura como
instrumento de transformação e conheci-
mento, que passa também  pela evolução de
sistemas e soluções construtivas . “Como
podemos classificar um projeto de arquite-
tura se a inteligência não está lá”, indagou,
acrescentado: o objetivo, então,  não é o edi-
fício isolado, visto muitas vezes “como pro-
duto, como mercadoria ou embalagem”,  mas

a morfologia ou construção da própria cida-
de, que deveria ser o  lugar da liberdade.

Era virtual – O debate se ampliou com
várias intervenções contundentes. Miguel
Pereira elogiou a iniciativa do IAB, ao pro-
mover um debate cultural, que pode fazer
frente aos novos desafios do mundo moder-
no. De novo, questionou o papel do ensino
de Arquitetura e a ausência de uma crítica
de arquitetura, que continuam defasados em
relação a novas questões colocadas pela rea-
lidade “pós-industrial e da era virtual.

Joaquim Guedes advertiu sobre “os geren-
tes de obras que estão acabando com a ar-
quitetura de São Paulo, E defendeu a ne-
cessidade de se resgatar a arquitetura como
prestação de serviços à sociedade. “Devemos
deixar de lado o discurso e reassumir nossa
missão de prestadores de serviços para a
população”, enfatizou. Rosa Kliass referiu-
se à ausência de programas de planejamen-
to urbano, que deveriam qualificar nossas
cidades ameaçadas pela deterioração e a es-
peculação imobiliária. Dacio Ottoni fez um
painel sobre a produção brasileira, que nos
anos 50 se projetou internacionalmente,
através do famoso Brazil Builds.

Discussão aberta – Atendendo sugestão
de Joaquim Guedes, o presidente Gilberto
Belleza anunciou a composição de uma co-
missão para organizar debates sobre alguns
pontos deste debate que serão aprofundados
durante a realização da V Bienal.

J.W.
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Participação – O debate reuniu mais de
200 profissionais e estudantes, na sede
do IAB/SP, que deram uma lição de
entusiasmo, participação e cidadania

Aula magna - À mesa, Paulo Mendes da Rocha, Alberto Botti, Gilberto Belleza,
Olgaria Matos e Benedito Toledo, que deram uma lição sobre a arquitetura brasileira
e paulista de nossos dias
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II CONCURSO CAUÊ 

Qualidade, elegância,
harmonia e competência

PrêmioPrêmioPrêmioPrêmioPrêmio
(pr(pr(pr(pr(projeto 43ojeto 43ojeto 43ojeto 43ojeto 43): condomínio Oiapoque
Equipe:Equipe:Equipe:Equipe:Equipe: Roberto Ararê Sennes, Caio
Bacci Marin e Guilherme Carvalho.
Colaboradores (estagiários): Marina
Carvalho, Ana Carolina Frutuoso, Carmem
Fonseca Donat, Laila Milek e Maria
Fernanda Munhoz, São Paulo, SP.

I categoria obras realizadas

Segundo o júri o projeto se destaca (pela):
• excepcionalidade do partido adotado face às condições

adversas do terreno
• correção e equilíbrio no uso de materiais de acabamento
• utilização da cor como suporte substantivo do edifício
• tecnologia apurada
• adoção do partido estrutural que reforça a qualidade

da arquitetura

Menções:Menções:Menções:Menções:Menções:
Projeto 41 (casa na Granja Viana)
Equipe: Equipe: Equipe: Equipe: Equipe: Ovídio Rotger Armelin, Leda
Bresciani, Rita D’Andrea e Nara Paiva.

PrPrPrPrProjeto 32 (ojeto 32 (ojeto 32 (ojeto 32 (ojeto 32 (casa na Vcasa na Vcasa na Vcasa na Vcasa na Vila Madalenaila Madalenaila Madalenaila Madalenaila Madalena)))))
Equipe: Equipe: Equipe: Equipe: Equipe: Roberto Novelli Fialho, Valéria
Santos, Márcio Coelho, Marcos Ribeiro e
Sílvio Sguizzardi, São Paulo, SP.

PrPrPrPrProjeto 28 ojeto 28 ojeto 28 ojeto 28 ojeto 28 (residência)
Equipe:Equipe:Equipe:Equipe:Equipe: Marcos Ferreira Gavião e Marcio
Allegretti (colaborador), São Paulo, SP.

Prêmio
(projeto 34): rrrrresidência Lesidência Lesidência Lesidência Lesidência LVVVVV
Equipe: Mario Figueroa e Luciana Brasil.
Colaboradores: Camila Stela e Isis Toninis, São Paulo, SP.

Menções
Projeto 25  (clínica ortopédica)
Equipe: Rafael Simioni Coelho e Rebeca Maaldi Araújo
Bezerra. Colaboradores: Adilson Amaral, Aline Calazans
e Fabiano Melão, Juiz de Fora, MG.

Projeto 09 (casa-escritório)
Equipe: Cristiano Fontes de Oliveira e Arlis Buhl Peres,
Florianópolis, SC.

Projeto 29 (residência unifamiliar)
Equipe: Leon Richard, Tatiana Castro de Paula e engs. Carla
Castro de Paula e Raquel Castro de Paula, São Paulo, SP.

Segundo o júri,
o projeto se destaca (pela):
•elegância e síntese da proposta e das soluções
•visão construtiva peculiar
•preocupação e cuidado na solução dos componentes
•sugestão dos  materiais que destacam a preocupação

com a síntese desejada
•excelente apresentação do trabalho

II categoria projeto: Edifícios de qualquer natureza
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Com 60 projetos inscritos, aconteceu a 2ª edição do Prêmio Cauê de Arquitetura,
promovido pela Camargo Correa Cimento, que contou com o  apoio e organização
do IAB/SP. A solenidade de premiação foi realizada no dia 13 de agosto, no Blue Tree
Towers, em São Paulo, quando foram anunciados os vencedores. Confira o resultado
e a opinião do júri, que na Ata destacou o elevado nível dos trabalhos inscritos.

Prêmio
(projeto 55)))))Ginásio e Complexo

Esportivo, Mauá, SP.
Equipe:  Carlos Leite, Mônica Brooke,

Mario Biselli, Arhur Katchborian.
Colaboradores: Danielle Spadotto, Tais

Cristina e Cristiane Rodrigues,
São Paulo, SP.

IV categoria projeto:  Espaços urbanos

Segundo o júri, o projeto se
destaca ( pela):
•definição do equipamento de

caráter público e urbano,
qualidade e competência
das soluções espaciais

•tecnologia construtiva
proposta

•contextualização
e expressividade do edifício

Menções
Projeto 17 (orla de Itaituba, PA)
Equipe: Mario de Miranda, Acilon Hb, Joseh J. Teixeira e Sílvio Lisboa Leal, Belém, PA.

Projeto 47 (Centro Modelo de Comércio e Integração Social, Penha, SC)
Equipe: André Sani, Blumenau, SC.

Projeto 56 (intervenção urbana na área central de Mauá, SP)
Equipe: Carlos Leite, Mônica Brooke, Mario Biselli, Arthur Katchborian.
Colaboradores: Danielle Spadotto, Tais Cristina, Cristiane Rodrigues e Visualize, São Paulo, SP.

III categoria projeto: Interiores, pisos e revestimentos

Prêmio
(projeto 54): campus industrial Flextr): campus industrial Flextr): campus industrial Flextr): campus industrial Flextr): campus industrial Flextronics, Soronics, Soronics, Soronics, Soronics, Sorocaba, SPocaba, SPocaba, SPocaba, SPocaba, SP
Equipe: Sidônio Porto, São Paulo, SP.

Menções
Projeto 21 (residência)
Equipe: René Fernandes Filho e Adriana Rossi, São Paulo, SP.
Projeto 23 (casa de veraneio)
Equipe: Simone Mantovani, São Paulo, SP.

Segundo o júri, o projeto se destaca( pela):
qualidade e complexidade, destacando-se na
premiação pela harmoniosa e expressiva
padronização, através da composição e proposta
de pisos, vedos e demais componentes

Júri
João Carlos Cauduro, Tito Lívio Frascino, Francisco de Paiva Fanucci, Sylvio de Podestá,
João Paulo Fernandes Guimarães e Antonio Cláudio da Fonseca (consultor)
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RESENHA 
José Brakarz (com Margarita Greene e Eduardo Rojas)

Cidades para todos
A experiência recente
com programas de
melhoramento de bairros

Um livro oportuno sobre um tema do
momento: a cidade. Em particular, a
questão dos assentamentos informais

que, em algumas cidades latino-americanas,
chegam a abrigar 40 % da população, que a
música rap classifica de suburbana, e que
enfrenta problemas graves de sobrevivência.

Cidades para todos registra “o fenôme-
no da urbanização informal na América La-
tina  apresentando métodos diferentes para
o desenho e execução de programas e pro-
jetos de melhoramento de bairros que com-
binam obras de infra-estrutura física com a
prestação de serviços”. As experiências
registradas demonstram que os programas
realizados com a participação das comuni-
dades beneficiadas podem melhorar a qua-
lidade de vida das populações urbanas mar-
ginalizadas, como já provou o projeto
Guarapiranga, em São Paulo. O livro pre-

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA – presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA – presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU – presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS – presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA – presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS – presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA – presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ – presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE – presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA – presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba) –
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE – presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO – Presidente: Arq. Valter Luis Secco Felix

SANTO ANDRÉ – presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS – presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – presidente Arqa. Márcia B.
Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – presidente: Arq. Rolando
Rodrigues da Costa

SOROCABA – presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ – presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO – presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ – presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO – presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

tende contribuir, através de experiências de
vários países, para o trabalho de profissio-
nais e comunidades que estão interessados
na elaboração de programas semelhantes

  iadb.org/pub

NÚCLEOS 

“Com o prazer de sempre, li o Boletim nº 36/jun/jul, a “Resenha, e verifiquei um engano. A notícia diz
respeito a dois lançamentos editados pela Fau/Usp e, no primeiro deles,“Profissionais da Cidade”,
a coordenação foi  atribuída à prof. Maria Ângela Faggin e, na verdade, a coordenação foi minha...”

MARIA RUTH AMARAL DE SAMPAIO

REGISTRO

Suzano
Confira, os vencedores do concurso para I
Mostra de Croquis de Arquitetura de Cro-
quis de Arquitetos: Registro de um Arte”,
organizada pelo Núcleo de Suzano, SP. A
solenidade de abertura da Mostra
itinerante, dia 15, contou com a presença
do presidente Gilberto Belleza e de Paulo
Sophia, da  Diretoria do IAB/SP.

1o prêmio:
arq. designer Patricia Khaori
Wakamatsu, de Mogi das Cruzes

2o prêmio:
publicitário Daniel
Petermelli Longo,

Ubatuba, SP.

mençãomençãomençãomençãomenção:
equipe Marcio
Batista Reis e
Claúdio, Suzano, SP.
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Mostras especiais – Quem visitar a
Bienal de Arquitetura (de 14 de se
tembro a 2 de novembro) poderá co-

nhecer de perto no módulo “Mostras especi-
ais” projetos de arquitetos de projeção interna-
cional, como Álvaro Siza, Peter Cook, Norman
Foster, Zaha Hadid, Angelo Mangiarotti, Sverre
Fehn, Benedetta Tagliabue/Enric Miralles (in
memoriam), além da exposição “Hungry Box”
do escritório holandês MVRDV

V BIENAL 
5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

Singular e plural
Geral –  Além disso, há a Exposição

Geral de Arquitetos, com a participação
de 320 projetos selecionados pela Bienal,
que concorrem à premiação da V Bienal,
cujo resultado será anunciado no dia 30
de setembro.

15 arquitetos – Na mesma sala da “Mos-
tras Especiais”, estarão projetos de 15 arqui-
tetos brasileiros convidados  pelos curadores
Pedro Cury e Ricardo Ohtake, Confira:

Assis Reis (BA)

Botti e Rubin

Carlos Fernando Pontual (PE)

Carlos M. Fayet (RS)

João Diniz (MG)

Joaquim Guedes (SP)

Jorge Wilheim (SP)

Manoel Coelho (PR)

Marcelo Ferraz/Francisco de Paiva (SP)

Miguel Juliano (SP)

Paulo Casé (RJ)

Pedro Paulo de Mello Saraiva

Ruy Ohtake (SP)

Sérgio Parada (DF)

Sidônio Porto (SP)

D
IV
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A I Bienal Internacional de Arquite
tura aconteceu, em 1973, e contou
com apoio da UIA, da Unesco, do anti-

go BNH, além da colaboração de várias insti-
tuições nacionais. Da mostra, participaram 23
países. Lucio Costa, Vilanova Artigas, Burle
Marx, Joaquim Cardozo, além de Flávio de Car-
valho (in memoriam) foram os grandes home-
nageados nas exposições das salas especiais.

A II Bienal, sob o tema “Arquitetura, Cidade
e Natureza”, foi realizada de 8 de agosto a 3 de
setembro de 1993 (20 anos depois da primei-

Uma referência na linha do tempo
Idealizada pela Fundação Bienal de São Paulo e pelo IAB –SP, a Bienal de
Arquitetura tem sido uma referência para arquitetos do Brasil e do Exterior:

ra). O principal  homenageado foi o arquiteto
Oscar Niemeyer, autor do edifício da Bienal.

Classificada de bienal da era globalizada, a
III Bienal, em 1997, sob a curadoria de Lucio
Machado e Luiz Fisberg, teve como foco
temático a desumanização das grandes cida-
des. Trinta e cinco salas especiais reuniram tra-
balhos de arquitetos brasileiros e internacio-
nais de renome, entre os quais Artigas, Rino
Levi, Lina Bo Bardi, Barragán, Dieste, Cerdá
e Rietveld. Em seus 17 dias de abertura, a
mostra recebeu cerca de 54 mil visitantes.

A IV Bienal, com o tema “Arquitetura e Cida-
dania”, foi realizada de 20 de  novembro de
1999 a 23 de janeiro de 2000, no final do sécu-
lo XX, recebendo mais de 150 mil visitantes. A
mostra contou com 63 exposições especiais, reu-
nindo mais de 400 projetos nacionais e interna-
cionais. Entre outros, Alvaar Alto, Mario Botta,
Mies van de Rohe, João Filgueiras Lima, Rosa
Kliass, Abrahão Sanovicz e Edson Elito, Paulo
Mendes da Rocha, Zanine Caldas e Le
Corbusier, além do famoso catálogo Brazil
Builds , do MoMA, que revelou para o mundo
a produção arquitetônica brasileira, nos anos 50.

 Atenção – Acompanhe a V Bienal pelo   iabsp.org.br



8

COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

CONCURSOS 
Celebração das Cidades
(inscrições até 10 de outubro)

Concurso internacional organizado pela UIA,
com apoio da Unesco. Duas categorias:
Profissional e Estudantes. O presidente da
UIA, Jaime Lerner é o autor da iniciativa que
apresentou como plataforma para sua eleição
à presidência da UIA, em julho de 2002.
Lerner acredita que muitas cidades de
países menos desenvolvidos poderão ser
beneficiadas com a execução dos projetos,
que deverão servir de base para a obtenção
de financiamentos do Banco Mundial ou
do BID. Com certeza, vão agradecer!

Revestir
Concurso (para estudantes) organizado pela
Anfacer-Associação Nacional dos Fabricantes
de Cerâmica para Revestimento e a Abiem-
Associação Brasileira da Indústria de
Mármores e Granitos Inf.  (11) 3259-6866.

Atenção! O Regulamento do Concurso
pode ser encontrado no site do IAB/SP
(  iabsp.org.br) ou nos departamentos do
IAB regionais.

Da água ua para o vinho
O arq. Edson Elito, responsável pela

contratação do jornalista, para editar o Bole-
tim do IAB, na gestão de Pedro Cury, sempre
atento e sensível, envia e-mail, comentando :

“Mandei um e-mail há tempos, não res-
pondido, falando que o Boletim parecia o
órgão oficial de um partido., numa referên-
cia àquelas publicações de partidos comu-
nistas tipo Pravda, da antiga URSS ou do
Gramma, de Cuba. Isso foi no 34.

Hoje nesta mensagem, quero dizer que o
35 e, agora o 36 mudaram de água para o
vinho, e estão ótimos. Parabéns!

Resposta
Prezado Edson Elito, que o milagre se

multiplique!

E-MAIL 
Prezado Gilberto Belleza

Li com satisfação a homenagem que você
prestou ao nosso estimado Roberto
Cerqueira Cesar.

Fui seu aluno e guardo as melhores lem-
branças de suas aulas no atel iê da
FAUUSP. Sua referência a projetos de
hospitais e salas de espetáculo merece par-
ticular registro pela antológica qualidade
desses projetos.

Robertão foi homem de prancheta,
como você sintetizou muito bem no pa-
rágrafo referindo-se ao auditório do
SESI:  “desenhou tudo, calculando todos
os assentos, o projeto acústico, as incli-
nações ,  a  questão do som, da
luminotécnica, o problema da reverbera-
ção, tudo resolvido através do desenho”. 
Essa é uma qualidade essencial dos arqui-
tetos de todos os tempos.

Associo-me à homenagem a esse discre-
to e tão competente arquiteto. O nosso Bo-
letim escolheu uma foto em que, além do
Robertão, há vários arquitetos que deram
credibilidade à nascente Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da USP.

Um abraço do seu colega
BENEDITO LIMA DE TOLEDO

Mestrado
Até 22/9, inscrições abertas para seleção
de Mestrado em Arquitetura, na USP de
São Carlos  pgrausc@sc.usp.br  (16)
273-9312.
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Urgente
Apoio do Crea/SP  ao CBA – A Câmara Especializada de Arquitetura do Crea/SP, a
maior do país, com 40 arquitetos conselheiros, coordenada por José Borelli, comunicou
ao presidente Haroldo Pinheiro, presidente do IAB/DN  seu apoio à criação de um orga-
nismo independente dos arquitetos.
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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. João Carlos Cauduro – Titular
Arq. Sylvio de Ulhoa Cintra Filho – Suplente

COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL – SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida

COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. Marcos José Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 

Colégio
Atenção! Já está no site do IAB (  cba@terra.com.br) a lista eletrônica de apoio à cria-
ção do CBA- Colégio Brasileiro de Arquitetos, que deverá acompanhar o anteprojeto de
lei ao Congresso. A lista é encabeçada pela assinatura de Oscar Niemeyer. Participe!

Conferência das Cidades
O IAB/SP participa da Comissão
Preparatória da Conferência Estadual,
sob a coordenação do Cepam –
Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal,  para
a realização da  1ª Conferência das
Cidades, que acontece em Brasília
(veja Agenda).
O arq. Eleftérios Athanasopoulos,
da secretaria do IAB/SP, é o
representante da entidade na
Comissão. Na Conferência Estadual
prevista para os dias 26 e 27 de
setembro, serão eleitos os 222
delegados que representação o Estado
de São Paulo no encontro nacional,
em Brasília. Inf.  cepam.sp.gov.br

 (11) 3811-0368.

Design brasileiro
A arquiteta paulista Brunete Fraccaroli foi uma das vencedoras da
5a edição Edição do Solutia Design Awards’2003, nos EUA. O prêmio
destina-se a projetos com vidros laminados, de arquitetos e designers.
A arquiteta concorreu na categoria decoração de interiores com o
projeto Showroom Penha Vidros, São Paulo. Brunete já havia sido
premiada, em 2002, com o projeto de uma garagem.

Menção no Egito para Vigliecca
A equipe do escritório Hector Vigliecca re-
cebeu menção honrosa no concurso para a
construção do novo museu do Cairo, no
Egito, organizado pelo Ministério da Cul-
tura daquele país. A equipe brasileira con-
correu com mais de mil participantes de
82 países. Parabéns!

Cônsul francês
Dia 11 de agosto, o IAB/SP recebeu a visita
do cônsul-geral da França, em São Paulo,
Jean-Marc Lafôret, e comitiva, que foram
recepcionados pelo arq. Paulo Sophia, da
Diretoria. Na pauta de discussão, possíveis
projetos de parceria e colaboração entre o
IAB e a Aliança Francesa

Bronze paulista
Arquitetos paulistas recebem menção
honrosa no Concurso Nacional para Re-
abilitação do Antigo Mercado Público de
Itaqui, no Rio Grande do Sul. Equipe:
Dante Furlan, Eduardo Bazarin , Alex
Furlan, Daniella Matavelli, Fernando Ro-
mano e Carolina Carvalho. (orientador:
Euclides da Cunha).  Valeu!

Plantas on-line
O consórcio Plantas on-line, da
Secretaria de Habitação e De-
senvolvimento Urbano, da Pre-
feitura Municipal, vem agili-
zando a aprovação de plantas, via internet.
O arq. Paulo Sophia é o representante do
IAB/SP no consórcio.

Croquis históricos
Sob a presidência do jovem Eduardo Habu, o núcleo do IAB de Suzano, na Grande São
Paulo, organiza a 1a Mostra de Croquis – Registro de uma Arte, reunindo desenhos de ar-
quitetos como Bratke, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Miguel Pereira, Ciro Pirondi e
Lina Bo Bardi, entre outros. Inf.  (11) 4746-3190  concursoiabsuzano @bol.com.br.
(veja em Núcleos, resultado do concurso de cartaz)
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10% do valor da taxa
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AGENDA A R Q U I T E T O
Mantenha-se atualizado

sobre as atividades
do IAB, acessando o site

do boletim on line;
www.iabsp.org.br

BOLETIM IAB
Rua Bento Freitas, 306 - 4o andar

CEP 01220-000 - São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br
http://www.iabsp.org.br

Setembro
9 a 13 – Fehab’2003 –19a  Feira Inter-
nacional da Indústria da Construção, no
Expo Center Norte, São Paulo, com duas
feiras paralelas: a Tecnohab/2° Salão de
Tecnologia e Qualidade na Construção Ci-
vil e o 1° Eco-Lógika/Salão Internacio-
nal de Soluções para o  Meio Ambiente/
Inf.  (11) 4688.6000  fehab.com.br

11, 12 e 13 – 117o Cosu, na sede do
IAB, SP. Em pauta, o Colégio e os novos ca-
minhos da entidade.

17 a 20 – X SAL – Seminário de Ar-
quitetura Latino-Americana, “A cidade la-
tino-americana”: contexto histórico*
patrimônio *situação urbana* identidade
cultural* desafios. Montevidéu, Uruguai.
Inf.  dir@arq.ufmg.br

Outubro
23 a 26 – 1a Conferência das Cida-
des, Brasília, DF. Coordenação: Minis-
tério das Cidades. Inf.  (11) 38110368

 cepam.sp.gov.br

IN MEMORIAM 

Arquiteto, professor e doutor acadêmi-
co, morreu no dia 17 de agosto, em
São Paulo. Natural de Niterói, se for-

mou pela Belas Artes do Rio, em 1949, e, a
convite de Hélio Duarte, veio para São Pau-
lo, onde desenhou sua trajetória profissional.,
com vários projetos na área social, escolar,
residencial  e habitacional. “Hélio Duarte teve
uma importância muito grande em minha
vida. Ele tinha uma preocupação com o cará-
ter social da arquitetura, com as questões pe-
dagógicas”, declarou numa entrevista ( veja
na AU 103, o documento elaborado por
Edite Galote Caranza e Ricardo Caranza, da

Roberto Goulart Tibau

Um arquiteto solidário

Manckenzie). Participante do 1° Ciclo de
debates “Gerações de Arquitetos”, foi profes-
sor da Fau/Usp (Grandes Composições e do
curso de  pós-graduação), em São Paulo e em

Campinas e, finalmente, da Universidade de
São Judas, deixando  um legado de discipli-
na, simplicidade e sensibilidade frente à ques-
tão social, que continua batendo à porta de
todo o profissional e cidadão brasileiro. Em
entrevista ao arq. Artemis F. Ferraz, confes-
sou: “você quando ama tem que ver beleza
senão não consegue amar”.

E Tibau amou demais sua profissão, dei-
xando sua marca na história da arquitetura
brasileira moderna, que ajudou a construir.

Habitação social – Proposta para o Concurso da Brasilit, em 1979
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Na mídia – A arquitetura está
no dia a dia de todos nós.

O sucesso alcançado com a aber-
tura da V Bienal Internacional de
Arquitetura fez com que a arqui-
tetura se transformasse em assun-
to permanente de grande parte de
nossa sociedade.

Meios de comunicação, como
radio, jornais, revistas e televisão,
veiculam quase que diariamente
noticias sobre a arquitetura. Até
mesmo a novela das oito da Rede
Globo, com maior índice de audi-
ência da televisão brasileira, co-
mentou a  megaexposição e a orga-
nização do IAB. Muitas outras ex-
posições que acontecem em São Paulo con-
tribuíram para o sucesso deste momento.

Esforço conjunto – É necessário enfatizar
que  isso foi conseguido graças ao esforço do
Instituto de Arquitetos do Brasil, e da Funda-
ção Bienal de São que conseguiram, neste di-
fícil momento econômico, realizar uma mis-
são quase impossível que foi viabilizar a V BIA.

E o reflexo desse sucesso foi verificado logo
no primeiro dia. Primeiro com a entrega dos
colares do ouro do IAB a dois importantes
nomes da nossa arquitetura e de nossa enti-
dade: Carlos Fayet, arquiteto com uma obra
de grande qualidade, ex-presidente da Abea,
ex-vice presidente do Confea, ex-presidente
do IAB-RS e ex-presidente da Direção Naci-
onal do IAB e Pedro Paulo de Melo Saraiva,
um dos expoentes de nossa arquitetura mo-
derna paulista, com uma obra vigorosa e téc-
nica, ganhador de inúmeros concursos de ar-
quitetura, ex-presidente do IAB/SP, ex-dire-
tor da Direção Nacional do IAB e integrante
várias vezes de diretorias do IAB/SP. E, tam-
bém, foi homenageado o presidente da Fun-
dação Bienal, Manuel Pires da Costa, com o
titulo de Sócio Benemérito do IAB – Depar-
tamento de São Paulo, pela valiosa colabora-
ção na viabilização da V BIA.

Valorizando o arquiteto – Em seguida,
a abertura oficial da V BIA mostrou a im-

portância do evento pela representatividade
das personalidades presentes; O governador
de São Paulo Geraldo Alkmim, o ministro
da Cultura, representando o presidente
Lula, Gilberto Gil, a ministra Adjunta das
Cidades, arquiteta Ermínia Maricato, a
prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, o pre-
sidente da UIA, arquiteto Jaime Lerner, o
presidente da Direção Nacional, arquiteto
Haroldo Pinheiro, além do senador Eduar-
do Suplicy e vários deputados , vereadores,
e personalidades presentes. Isso mostra a
importância de um evento como esse para
nossa profissão e para nossa sociedade,
enfatizando o importante papel dos arqui-
tetos dentro de nossa cultura e de nosso país.

Atuação  contínua – Não podemos dei-
xar de salientar que esse momento é reflexo
de um quadro no qual nossa entidade vem
tendo cada vez mais um papel fundamental:
o de divulgar nosso trabalho de arquiteto e
nossa produção junto, não só aos próprios
arquitetos, mas, e principalmente, junto à
sociedade leiga, que vem percebendo cada
vez mais a atuação dos arquitetos e do IAB, e
isso é decorrente de uma atuação permanen-
te de nossa diretoria nesse direcionamento.

Em várias direções – Isso se nota no
momento em que, mesmo ocorrendo um im-
portante evento como a Bienal, várias ativi-

dades promovidas pelo IAB conti-
nuam,  mostrando sua vitalidade.
São exemplos disso a participação
do IAB e de nossos núcleos nos
Congressos Municipais e Estadu-
ais das Cidades, nos quais vários co-
legas foram eleitos, contribuindo
para uma nova maneira de se inte-
grar a discussão de nossas cidades.
Vale uma importante ressalva: será
necessário aprimorar esse proces-
so democrático em face das várias
distorções originárias de um pro-
cesso inovador.

Vários eventos continuam a ocor-
rer; debates, a discussão de nossa
produção atual, palestras , como a

do arquiteto italiano Ernesto d’’Alfonso so-
bre concursos de arquitetura, lançamento de
premiações como o dos pré-fabricados ou de
concursos como Revestir e Cohab. Enfim são
inúmeras atividades que exemplificam a per-
manente atuação do IAB  em várias direções
e estâncias de nossa profissão.

Convocação – Uma ultima noticia, de mai-
or importância. O senador José Sarney apresen-
tou ao Senado nosso projeto de Lei de criação
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (PLS-
347/03), finalmente nosso tão almejado conse-
lho. A triste noticia, ou melhor, a esperada noti-
cia, é de que pessoas ligadas ao Sistema CREA/
CONFEA estão encaminhando mensagem pe-
dindo que a lei seja arquivada. A relatora da Lei
é a senadora Roseana Sarney. Vale a pena uma
mensagem a ambos expressando o apoio à Lei
e sua aprovação, enfatizando um posicio-
namento vigoroso dos arquitetos sobre o assun-
to. (o email do senador José Sarney é
sarney@senador.gov.br, e da senadora Roseana
Sarney é roseana.sarney@senadora.gov.br).

Aos 60! E isso não é  tudo. Ao fim da Bienal,
estaremos comemorando os 60 anos do Depar-
tamento de São Paulo do Instituto de Arquite-
tos do Brasil. É ou não é para se comemorar?.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e  vice-presidente do IAB nacional

Momento de ebulição
Neste editorial. Gilberto Belleza mostra que a arquitetura está

na ordem do dia “num momento de ebulição”

JR
FJ

Arquitetura viva – Gilberto Belleza, presidente do IAB
paulista, em seu discurso, falou da importância desta
Bienal para uma nova realidade profissional e urbana
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DEBATE 
Arquitetura Neoclássica – 2a parte

Alegria das construtoras,
mas terror dos arquite-
tos”, conforme admitiu o

arquiteto-paisagista Benedito
Abbud, o marketing de estilos
arquitetônicos  como o neoclás-
sico, vem sendo a principal estra-
tégia de venda do mercado imo-
biliário, junto a segmentos da
classe média paulistana.

O assunto motivou uma ampla
discussão, mobilizando, nas duas
rodadas, mais de 500 profissio-
nais e estudantes de arquitetura.

Na opinião de Gilberto
Belleza, presidente do IAB/SP,
o debate permitiu uma reflexão
necessária e oportuna sobre os
novos caminhos da arquitetura brasileira
contemporânea frente à realidade do mer-
cado imobiliário.

Os debatedores convidados desta vez:
Benedito Abbud, Abílio Guerra, do portal
Vitruvius, Henrique Cambiaghi, presidente
da Asbea, Pedro Paulo de Melo Saraiva, do
Conselho Superior e o arquiteto e urbanista
(medalha de ouro do IAB) Joaquim Guedes.

 Com abordagem histórica, Abílio Guerra
fez um flash-back sobre a evolução conceitual
e programática da arquitetura ao longo dos
tempos. Dos monumentos e templos gregos
, que nos encantam até hoje,  aos edifícios
dissonantes da era neomoderna. Dos códigos,
ordens e paradigmas à desconfiança,
banalização e simulações contemporâneas. De
Alberti, Brunelleschi, Paladio aos que elege-
ram a fantasia e a aparência como linguagem,

Para onde vamos?
Devido ao  interesse despertado entre os profissionais, o IAB/SP promoveu

outra rodada de discussões sobre o tema “arquitetura neoclássica”.
De novo, com o auditório lotado

sem se preocupar com a  essência do projeto,
que certamente não fará parte da história.
Segundo Abílio, arquitetura neoclássica é
uma questão do mercado paulistano, sem
maiores conseqüências no cenário nacional.

Já, o presidente da Asbea, Henrique
Cambiaghi, referiu-se às dificuldades e de-
safios que vivem os arquitetos frente a um
mercado que transformou a arquitetura num
produto, que valoriza o projeto por m². De
uma produção arquitetônica, sem qualquer
compromisso cultural.

A seu ver,  já se percebe, no entanto, o
enfraquecimento dessa tendência que fas-
cinou a classe média e moveu o mercado.
Então, cabe aos arquitetos, encontrar uma
nova resposta, que “seja a expressão de nos-
sa cultura e da competência profissional do
arquiteto construtor”.

Neoclássico?  Con-
tundente, Pedro Paulo
de Melo Saraiva, senten-
ciou ”não existe hoje ar-
quitetura neoclássica.
Isso é uma mistificação,
um engodo, que exige
até uma atitude jurídica.,
sob aplausos da platéia...
E finalizou: não adianta
camuflar: a boa arquite-
tura é cara, implica pes-
quisas e processos cons-
trutivos e tecnológicos
de ponta, o que não ocor-
re atualmente.

Benedito Abbud, com  sua
experiência no mercado, lem-
brou que o neoclássico repete
o fenômeno do estilo mediter-
râneo que fascinou a classe mé-
dia  brasileira nos anos 80-90.
Afinal, morar num edifício com
grife, segundo acredita o mer-
cado,   s igni f ica  prest íg io ,
status, apesar de toda sua fra-
gilidade tecnológica e constru-
tiva dessa produção. Assim, “se
as fachadas neoclássicas enve-
lhecem rapidamente,  como é
um estilo antigo, tudo bem!”,
respondem.

Quem decide, hoje, são  na
rea l idade  as  empresas  de

marketing e os corretores, que lançam a
moda, produzindo a chamada “arquite-
tura empresarial”, acrescentou.  Diante
disso, o quê nós, arquitetos, vamos pro-
por?, indagou.

“Não quero ser polêmico”, avisou com
humor Joaquim Guedes, ao iniciar seu co-
mentário. Realista, advertiu  que não adian-
ta chorar diante da realidade do mercado,
pois “alguém que vende é quem manda”.

Para Guedes, a própria Arquitetura Mo-
derna cometeu equívocos, apostando mais
nas grandes geometrias e ideologias, se es-
quecendo de questões do cotidiano, do dia-
a-dia das pessoas. E, no entanto, é a vida
cotidiana das pessoas que pode mudar o
mundo, ressaltou.

Afinal, arquitetura – enfatizou – é pres-
tação de serviços. Portanto, devemos avan-
çar, investindo mais na questão da obra e
do gerenciamento, que as escolas não es-
tão ensinando a seus alunos. O que os ar-
quitetos europeus fazem há muito tempo
com competência exemplar.  Resultado: o
espaço, vazio,  que deveria ser do profissi-
onal, é ocupado por “gerentes de obras” e
corretores!

A julgar pelo debate e intervenções dos
participantes,  pode-se perceber que os ar-
quitetos estão conscientes que chegou o
momento de se reformular posturas e con-
ceitos profissionais, que não respondem
mais aos desafios e demandas de um merca-
do corporativo e competitivo.

   J.W.

“
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Segunda rodada – Desta vez, à mesa, Benedito Abbud,
Abílio Guerra, Henrique Cambiaghi, Gilberto Belleza,

Pedro Paulo de Melo Saraiva e Joaquim Guedes
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117O Cosu 

Do encontro, participaram representan-
tes de Departamentos do IAB nacio-
nal, além de conselheiros e lideran-

ças do IAB nacional e, pela primeira vez, es-
tudantes da FENEA – Federação Nacional
de Estudantes de Arquitetura do país.

A cerimônia de abertura, no dia 11 de se-
tembro, na sede do IAB paulista, reuniu no-
mes importantes da história da arquitetura
brasileira, entre os quais, Carlos M. Fayet e
Pedro Paulo de Melo Saraiva, contemplados
com o colar de ouro do IAB. E  Miguel Perei-
ra, um dos condotieres da história do IAB e da
UIA. A reunião teve também a presença da
nova geração representada pelo estudante
Pedro Santos, da FENEA, além do presiden-
te do IAB nacional, Haroldo Pinheiro,
Henrique Cambiaghi, presidente da Asbea, o
eng. Hugo Alonso, da ABCP, que patrocinou
o evento e Lúcia Porto, presidente da Abap.

“Queremos agradecer a presença de vocês,
e é um prazer recebê-los, em nossa sede, para
uma  reflexão sobre os novos caminhos que se

Sob os ventos de novos tempos

abrem para nossa entidade,
o ensino e a profissão, a par-
tir da criação de nosso Colé-
gio”, ressaltou Gilberto

Belleza, presidente do IAB paulista e vice-pre-
sidente da entidade nacional,  saudando os con-
vidados e participantes, vindos de tantos Es-
tados. E  ressaltou o significado deste  momen-
to: um momento  desenhado por desafios e
mudanças de rotas para a profissão.

Direito à cidade – O evento foi marcado por
uma série de fatos significativos. Um deles: a ce-
rimônia realizada na Sala São Paulo, no dia 12 de
setembro, quando Jaime Lerner, presidente da
UIA, apresentou oficialmente o concurso “Cele-
bração das Cidades”, para propostas de
“acupuntura urbana” ou intervenções pontuais
em cidades de vários países. Da solenidade, par-
ticiparam autoridades federais, estaduais e mu-
nicipais, entre as quais, o ministro Gilberto Gil,
da Cultura, Ermínia Maricato, do Ministério da
Cidades, Cláudia Costin, da secretaria estadual
da Cultura, Jorge Wilheim, secretário municipal
de Planejamento e Antonio Carlos Santos, da
Associação Brasileira de Municípios.

 “Espaço compulsório da tragédia huma-
na”, como definiu Gil. Ou “aglomerados hu-

A cidade e o processo
final para a criação de
um Colégio de Arquitetos
“com luz própria”
foram os principais
temas que mobilizaram
os debates da 117a

edição do encontro do
Conselho Superior do
IAB, em São Paulo

manos onde vivemos e sonhamos”, confor-
me enfatizou Lerner, a cidade continua a de-
safiar cidadãos e arquitetos, em busca de
novas respostas para problemas de infra-es-
trutura, saneamento, transportes, meio am-
biente e habitação social.

A condição urbana (metrópole), tema
também da V Bienal de Arquitetura,  se
refletiu nos debates do 117° Cosu, quando
se discutiu a proposta que será apresenta-
da pelo IAB na Conferência da Cidades, em
outubro, em Brasília.

 Visão holística – A proposta do IAB co-
ordenada por  Deemetre Anastasakis rece-
beu elogios, críticas e sugestões, que serão
incorporados no documento final, em ela-
boração. João Honório, por exemplo, desta-
cou questões em relação à estética e à quali-
dade dos conjuntos habitacionais, que con-
tinuam seguindo o antigo modelo do BNH,
que deveriam estar presentes no documen-
to. Para Deemetre, a proposta preliminar
funcionou apenas como uma espécie de “boi
de piranha”, para estimular posturas e atitu-
des mais pragmáticas, casuísticas, técnicas e
estratégicas dos arquitetos, como requerem
iniciativas políticas desse porte, para se avan-
çar em direção ao futuro. O IAB – confor-
me sintetizou Valter Caldana estava mono-
temático e, agora, ao discutir a cidade e ques-
tões sociais atuais  se tornou plural”. Com
uma visão de integração multidisciplinar.
Em síntese, o direito à uma cidade digna é
um direito de todo o cidadão e um dever do
Estado. Direito que cabe a todos resgatar
como espaço de convívio e solidariedade.

J.W.

Resoluções: Durante o Cosu, foram aprovadas várias resoluções. Entre outras:

 Natal, RN,  vai sediar o próximo
Cosu, em janeiro de 2004. E em maio,
é a vez de Brasília,  quando deverá
ocorrer a solenidade de posse do novo
presidente do IAB nacional.
E também a cerimônia de outorga do
colar de ouro do IAB ao arq. carioca
Severiano Porto.

 Goiânia, GO, foi escolhida para
sediar o 18° Congresso Brasileiro de
Arquitetos, em 2006, sob  o tema
“Arquitetura e urbanismo no contexto
do desenvolvimento sustentável”.
E foram eleitos os delegados que
representarão o IAB na Conferência
das Cidades.
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Abertura ecumênica – À mesa (ao centro), Gilberto Belleza, presidente
do IAB/SP e Haroldo Pinheiro, presidente do IAB nacional, ladeados por
Henrique Cambiaghi, da AsBEA, eng. Hugo Alonso, da ABCP, Nádia
Someck, da Emurb, Lúcia Porto, da Abap, Pedro Santos, da FENEA
e Carlos Alonso, do Manckenzie, na abertura do 117o Cosu, que reuniu
estudantes, autoridades, arquitetos, engenheiros, paisagistas e a mídia
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V BIA 

Cerimônia minimalista – Com mais de dez
mil convidados, entre autoridades federais
estaduais, municipais e institucionais, foi
aberta oficialmente no dia 14 de setembro a
V Bienal Internacional de Arquitetura e
Design de São Paulo, sob o tema “Metrópo-
les”, organizada pelo Fundação Bienal de
São Paulo e pelo IAB paulista. Uma cerimô-
nia minimalista, com breves discursos, aplau-
sos e muito calor humano. Além dos acor-
des do Hino Nacional executado pelas cri-
anças e adolescentes da Banda do Projeto
Guri, que ecoaram pelos pavimentos, pare-
des e rampas coloridos por tons amarelo-la-
ranja definidos pelo projeto de design de
Pedro Mendes da Rocha, emocionando o
ministro da Cultura, Gilberto Gil. E houve
até Escola de Samba (Nenê da Vila Matilde),
apresentando seu samba-enredo do Carna-
val 2004, em homenagem à Bienal.

Uma Bienal da interatividade plural, para
uma reflexão e discussão sobre uma melhor
qualidade de vida urbana, social e ambiental
para os que vivem numa metrópole, como
São Paulo, ressaltou o presidente da Bienal,
Manoel Pires da Costa, ao saudar  partici-
pantes e visitantes.

Desafios e esperanças – O presidente do
IAB/SP e vice do IAB nacional,Gilberto
Belleza lembrou que a concretização da V
Bienal, diante de tantos desafios e dificulda-

Da mega
Em entrevista ao BO’36, Pedro Cury, da curadoria da V Bienal, enfatizava que a V Bienal
E, realmente, foi o que se viu na cerimônia de abertura.

5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

des, constituiu um verdadeiro milagre. Uma
Bienal que traz  temas importantes para a
reflexão de profissionais de agora e das gera-
ções futuras, no momento em que se cami-
nha para a criação do Conselho independen-
te de Arquitetos. Haroldo Pinheiro, presiden-
te do IAB nacional, também saudou os visi-
tantes e participantes nacionais e estrangei-
ros, desejando que a próxima Bienal seja rea-

lizada sob a égide de do novo Conselho de
arquitetos (aplausos). Jaime Lerner, presiden-
te da UIA, lembrou que a cidade é o retrato,
a memória  de todos nós.  Martha Suplicy,
prefeita de São Paulo, referiu-se à contribui-
ção de arquitetos para a qualificação do es-
paço urbano da cidade de São Paulo, como
mostram projetos de revitalização em anda-
mento na cidade, como o da Estação da Luz,
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Qual é a cidade ideal?

A grande festa – A solenidade de abertura da V BIA reuniu mais de nove mil pessoas,
entre autoridades, arquitetos, designers, sambistas e a banda do Projeto Guri,
que executou o Hino Nacional, que emocionou o ministro da Cultura, Gilberto Gil
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foi pensada principalmente para o grande público.

ao bairro e à casa

Saraiva e Fayet – Antes da
cerimônia de abertura da Bienal,
foi realizada a solenidade de
entrega do colar de ouro do IAB
aos arquitetos Carlos M. Fayet
e Pedro Paulo de Melo Saraiva.
Fayet foi indicado pelo IAB/RS
e Saraiva pelo IAB paulista. Com
competência, paixão e ética,
Fayet e Saraiva  contribuíram
para a evolução da história do
IAB e do ensino de Arquitetura,
da criação do Colégio, além de
enriquecerem, com seus
múltiplos projetos, a história da
arquitetura brasileira moderna
e contemporânea, conforme
registraram Haroldo Pinheiro,
da direção nacional e Gilberto
Belleza, do IAB paulista na
solenidade prestigiada por tantos
amigos e discípulos.

Digno colar

do Mercado Municipal e da Capela Imperi-
al. Gilberto Gil, ministro da Cultura, entre
outras perguntas, questionou: “afinal as cida-
des são construídas pelos arquitetos ou os ar-
quitetos são construídos pelas cidades?”

Cidade possível – Quem visitar, enfim,
a Bienal, percorrendo mais de 30 mil m² que
abrigam e exposições, mostras e projetos de
centenas de arquitetos do Brasil e do Exte-
rior, poderá perceber, que a cidade é a gran-
de fonte de inspiração dos profissionais,
como Peter Cook, Zara Hadid, Christian

Portzamparc, Norman Foster ou Ávaro Siza,
que participam da mostra internacional.

Na mostra “Metrópoles”, a maquete da
cidade de Tóquio desperta a atenção dos vi-
sitantes. “Metrópoles”, enfim, exibe uma
série de projetos que buscam  soluções para
uma  cidade da inclusão, da solidariedade e
da participação, sensível o meioambiente e
à cidadania.  Um bom exemplo vem de
Valência, na Espanha: o projeto Sociópolis
propõe uma nova realidade urbana e
habitacional solidária, de interação entre a
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Tóquio, aqui –  A maquete de Tóquio,
uma das surpresas da V BIA: o desafio entre
a cidade vertical e a cidade horizontal, real

New York, New York! –  Entre os
destaques, o projeto de Daniel Libeskind
para o Ground Zero: apostando nas alturas

Detalhe – mostra de Pedro Paulo
de Melo Saraiva

Detalhe – mostra de Carlos M. Fayet
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V BIA 
5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

Térreo: entrada – acesso – IAB

1o pavimento – mostras institucionais. Design. Escolas. Niemeyer

2o pavimento – exposição geral de arquitetos. Arquitetos convidados. Metrópoles

3o pavimento – mostra internacional: Peter Cook, Norman Foster, Enric Mirales, Zara Hadid,
MVRDV, Portzamparc e Mangiarotti

cidade e campo, entre jovens, idosos e ca-
rentes, com o apoio da iniciativa particular,
do poder público e da comunidade. Entre a
parte e o todo. O coletivo e o individual.

Competência brasileira –  A destacar ain-
da a mostra dos arquitetos brasileiros: Assis
Reis, Ruy Ohtake, Botti e Rubin, Carlos M.
Fayet, Jorge Wilheim (JW), Pedro Paulo Melo
Saraiva, Joaquim Guedes, João Diniz, Manoel
Coelho, Fernando Pontual, Sidônio Porto,
Marcelo Ferraz, Sérgio Parada, Miguel Juliano,
Manoel Coelho e Lívio Levi (in memoriam),
pela qualidade iconográfica e comunicação vi-
sual de suas exposições. Visitá-los vale uma aula
sobre a evolução da arquitetura brasileira de
nossos tempos e da era moderna.

Olhar o lugar – Para o grande público,
no entanto, a vedete está sendo o mosaico
aerofotogramétrico, reproduzindo , na es-
cala 1:20 mil, o mapa  da Grande São Paulo,
elaborado com parceria  da municipalidade
paulistana e a empresa Base Aerofoto-
grametria. Como explicar a curiosidade e a
emoção das pessoas, tentando localizar o seu
bairro, a sua rua e casa em  pleno cenário da
megaescala global, em busca de sua identi-
dade e ponto de referência local?  Talvez aí
esteja a resposta emblemática desta V
Bienal, cuja média de freqüência já está su-
perando à da IV BIA.

JOSÉ WOLF

JR
FJ

JR
FJ

Aquarela arquitetônica – O layout da VI BIA, projeto do jovem Pedro Mendes da Rocha,
privilegia as circulações, a comunicação visual e a interatividade didática entre as
exposições, além de estimular o diálogo entre o espaço interno e a paisagem exterior

Ponto de referência – O mosaico,
reproduzindo o mapa da Grande São Paulo,
se transformou na principal atração popular
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DEBATE 
Concursos de arquitetura:

Concurso de arquitetura? Uma convoca-
ção pública direcionada a profissionais
da área para que apresentem propos-

tas para algum objetivo ou desafio de ordem
construtiva, pública, mas emblemática. Sem
dúvida, uma forma de se expor idéias, con-
ceitos e soluções, por meio de desenhos e
croquis, que serão submetidos ao parecer de
outros especialistas. Através dessa prática,
que implica invenção, novos conhecimentos
e técnicas, a arquitetura evolui (mutação) no
tempo e na história, traduzindo  aspirações,
ideais e conquistas de diversas épocas, esti-
los e linguagens.

Assim, no limiar do século XV, nasce o con-
curso para a construção da cúpula da cate-
dral (Duomo), de Florença (106 metros de
altura), inspirada no Panteão de Roma. E foi
o próprio Brunelleschi quem sugeriu a con-
vocação de outros mestres-de-obra, para que
apresentassem, também, suas idéias e solu-
ções, representando (projeto) uma obra ain-
da não construída. Com isso, surge a noção
de um novo valor e escala  espacial, de um
novo olhar e metodologia e gramática espa-
cial sobre o mundo,  a matéria e a natureza. A
partir daí a cúpula substitui a arcada, inaugu-
rando um novo valor, que vai se refletir  na
obra de Michelangelo, ao projetar a Basílica
de São Pedro, em Roma, como ícone, refe-
rência e monumento emblemático. De uma
arquitetura voltada para o exterior, o fora,
como era a arquitetura grega. De templos e
monumentos para visitas e peregrinações. A
cúpula, enfim, ao longo dos séculos, se trans-
formou no principal monumento-referência
das grandes cidades.

Alberti e Filerete celebram a proeza de
Brunelleschi , em seus tratados De Pictura,
De re aedificatoria e Diece libri
d’arhitectura,  inaugurando uma nova abor-
dagem arquitetônica.

A seguir, com o Prix de Rome, da Acade-
mia das Belas Artes de Paris,  abre-se uma
nova dimensão em direção ao desenho urba-
no, do eixo monumental, do totem contem-
porâneo, o cruster, como chamam os ingle-

De Brunelleschi a Libeskind

ses, conforme testemunham obras como a
Rue de Rivoli, o Beaubourg, ou o Arco de La
Defènse, em Paris, o projeto de reconstru-
ção de Berlim ou o plano piloto de Brasília: o
diálogo entre o antigo e o moderno.

Moderno? O que está mais próximo de
nós. A urbanização da Paris napoleônica
conduzida por Percier também vai se refle-
tir, em seguida, no reordenamento de ou-
tras capitais da Europa.

Com os concursos promovidos pela Belas
Artes, abre-se o caminho para a pesquisa da ar-
queologia, da re-descoberta dos elementos e
componentes arquitetônicos da Grécia e da
Roma  antigas. Há, ainda, os monumentos
construídos para as exposições ou feiras inter-
nacionais, como exemplifica a Torre Eiffel
(1887), prenunciando a era industrial. São ex-
periências e iniciativas, enfim, que vão enrique-
cendo o vocabulário arquitetônico universal.

Finalmente, os concursos da era da
globalização, como o Ground Zero, de
Libeskind, em Nova York, que vão substi-

tuir as Torres gêmeas: um novo monumen-
to-símbolo que deverá atrair outras peregri-
nações, numa dimensão inclusive de
business. Testemunha de um tempo não da
paz, mas da guerra, de conflitos locais,  que
nos impõem novos desafios para uma refle-
xão sobre a composição arquitetônica,, de
uma nova ordem de relações globais e siste-
máticas nas cidades. Seja no sentido de es-
cala, do time,do tempo real e virtual, da com-
petência, de paradigmas e perspectiva. De
uma multiescala espacial para o futuro, de
uma nova paisagem urbana, não só no senti-
do  do mundo globalizado, mas também em
direção à cidade, ao indivíduo, ao cotidiano.
Portanto, de uma escala da pessoa, pontual,
que atenda às aspirações e necessidades do
cotidiano das pessoas, de uma nova prática
projetual teórica. Um exemplo disso foi o
concurso Milão-Mdrid, com a participação
de estudantes dos Politécnicos das duas ci-
dades, além de Paris, Berlim e Varsóvia.

 J.W.

Quem assistiu à palestra do arq. Ernesto D’Alfonso,
prof. de Composição do Politécnico de Milão, no
IAB, no dia 18 de setembro, com certeza saiu
compensado com uma belíssima aula sobre
a evolução da arquitetura, através dos concursos.
Do Renascimento à globalização. Confira, a seguir,
a síntese adaptada da palestra:

A
R

Y
 F

R
A

N
Ç

A

Aula magnífica – À mesa (ao centro),
o prof. Ernesto D’Alfonso, do
Politécnico de Milão, ladeado por
Dacio Ottoni e a intérprete.

Plano piloto, Lúcio Costa
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RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA – presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA – presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU – presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS – presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA – presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS – presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA – presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ – presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE – presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA – presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba) –
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE – presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO – Presidente: Arq. Onésimo Carvalho

SANTO ANDRÉ – presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS – presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – presidente Arqa. Márcia B.
Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – presidente: Arq. Rolando
Rodrigues da Costa

SOROCABA – presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ – presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO – presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ – presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO – presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

Bauru e São José debatem CBA
Com a participação de Gilberto Beleza e Paulo Sophia, da atual diretoria do IAB/SP,
foi instalado, oficialmente, no final de agosto, o Núcleo Regional do IAB/Bauru, no
interior paulista. A cerimônia mobilizou profissionais da região. O núcleo, fundado
em 1988, sob a presidência  de Hedivaldo Canho e, depois, sob a coordenação de
Emerson Crivell, Angelo Joaquim e Cláudio Berriel, é coordenado atualmente  pela
arq. Mônica Donida Burgo. A solenidade incluiu um debate sobre a criação do
Colégio de Arquitetos e um coquetel de confraternização.
Também o núcleo de São José dos Campos, que é presidido pelo arq. Rolando Rodrigues,
promoveu um debate sobre a criação do Colégio.

NÚCLEOS 

Aausência do Estado no planejamen-
to das cidades durante os governos
neoliberais, afastou os arquitetos e

urbanistas de suas mais nobres funções e
obrigações sociais. Num país a construir,
como o Brasil, esta situação não poderia ser
mais desastrosa se não fosse a dura realida-
de dos profissionais diretamente en-
volvidos nesse processo. Muitos
se sucumbiram a solicitações
de uma clientela da qual for-
çosamente dependem, e
uma nova geração advinda
da privatização do ensino
estabelece-se perfeitamen-
te  ao nível da produção de
massa, na dependência das
leis que regem o ciclo de pro-
dução-consumo, universalizado a
setores restritos da sociedade.

O mercado que dominava a produção
acabou dominando a formação e regendo
a profissão.

A atual estrutura de controle e fiscaliza-
ção profissional a cargo do sistema

CONFEA/CREA está desarmada face a si-
tuação exposta.

Aqui não se trata de fazer coro aos críti-
cos do período getulista, mas a estrutura do
CONFEA/CREA’s montada em 1933 para
atender a um país agrário com pouco mais
de cem heróicos engenheiros e arquitetos.

Em 1966 durante a ditadura mili-
tar, a Lei Federal 5194 mudou

seu estatuto jurídico e passou
a ser responsável por mais
240 categorias.

Hoje apenas 11 países
de pequena população e
número limitado de profis-
sionais têm conselhos se-

melhantes.
O Instituto de Arquitetos

do Brasil - IAB representante pi-
oneiro da categoria, em conjunto com

as demais entidades inseridas nesse deba-
te, apresentaram em 11 de dezembro de
2002 projeto de Lei para criação do Con-
selho Federal de Arquitetura e suas ex-
pressões estaduais, com texto redigido
pelo jurista Miguel Reale Jr.

A correlação de forças ainda são favorá-
veis aos adversários à mudança do sistema,
enraizados na estrutura do Estado e apega-

dos aos 55% de recursos provenientes dos
8% de membros arquitetos.

Paradoxalmente, nos encontramos num
momento histórico ímpar: a vitória da Frente
de Esquerda é comparável aos grandes mar-
cos do povo brasileiro, portanto o clima por
mudanças toma conta do país.

Junta-se aos novos ventos, a visibilidade
dos arquitetos perante a sociedade, ocupan-
do postos  executivos-chaves em diversos
escalões, a exemplo do Rio de Janeiro,
Curitiba, Campinas, e Americana, além de
pela primeira vez a União Internacional de
Arquitetos ser presidida por um brasileiro,
o arquiteto Jaime Lerner, que veio coroar
nossa arquitetura no cenário mundial.

O Instituto de Arquitetos do Brasil em seus
80 anos de existência nunca deixou de partici-
par das principais lutas do povo brasileiro, e con-
sideramos que a criação de um espaço de ex-
pressão próprio é sine qua non indispensável
para a necessária organização da categoria, ca-
paz de contribuir com o desenvolvimento eco-
nômico e a superação dos problemas sociais que
atingem a nação e a população que majoritaria-
mente encontra-se em nossas cidades.

VICTOR CHINAGLIA JUNIOR
Secretário de Planejamento  e

vice-presidente do Núcleo IAB/ Americana

Registro
Dia 15 de setembro, tomou posse a nova
diretoria do Núcleo do IAB/Ribeirão
Preto, SP. Sob a presidência de Onésimo
Carvalho, é composta pelos arqs. Joel
Pereira, Fernando Freire, Giselle Santia-
go, Maria Cecília Medeiros, Eduardo
Figueiredo, Luiz César Antunes, César
Barillari, Manoel Garcia, Cenimar Soares,
Luiz E. Siena, Marcus Cley, Carlos
Palladini, Vera Blat, Paola Carneiro,
Ercília Pamplona, Andréa Chaves, Marcelo
Meirelles, Rita Fantini, Dariane Bertoni,
Luiz F. Pereira, Fernando Cicarelli,
Regina Angelini e Cássio Moraes..

Sorocaba atuante
O Núcleo de Sorocaba, sob a presidên-
cia da arq. Zuremar Maia, também está
em plena atividade. Além de participar
da discussão da proposta de
reformulação do Plano Diretor da
cidade, deve indicar um membro da
diretoria  para integrar a delegação de
24 representantes da cidade que
participarão da Conferência das
Cidades, em Brasília. E, também,
participa do projeto de restauro da
fachada do prédio centenário do Lar
São Vicente de Paulo, tombado pela
Prefeitura local.

Um conselho para os arquitetos
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Entrevista

Arquiteto, professor, militante do IAB,
Pedro Paulo de Melo Saraiva, natu-
ral de Florianópolis, estudou Arqui-

tetura na Universidade Mackenzie nos anos
50.  Ao iniciar sua trajetória profissional, par-
ticipou de uma equipe de jovens do concur-
so para a construção da nova capital, Brasília.
Recém-formado, se projeta, em concursos,
como o do Palácio Legislativo de Santa
Catarina (1o lugar), e o do Ginásio de Es-
portes do Club Paulista (2o), além do está-

HOMENAGEM 

Entrei para faculdade de arquitetura
(FAU-UFRS) num tempo conturbado.
Após uma longa campanha

‘’queremista’’ (1945-51) Getúlio Vargas vol-
ta ao poder, democraticamente eleito. Em
1953, funda a PETROBRÄS. Em 1954,
Agosto, se suicida. Em 1956, Jucelino
Kubitschek é eleito Presidente da Repúbli-
ca. Nasce Brasília, 1960, e, a Universidade
de Brasília, 1962. Depois, logo depois, veio
o Regime Militar (1964-1984); um horizon-
te negro para os arquitetos, como costuma-
va dizer Fábio penteado.

No início dessa longa jornada, entrei para
a FAU-UFRS, e, lá, tive a sorte de encon-
trar os veteranos Carlos Maximiliano Fayet
e Irineu Bneitman. Denter os professores,
encontrei Demétrio Ribeiro, Edgard Graeff,
Enilda Ribeiro, Nelson Souza, Emil Bered.

AFAU havia sido recém criada (1952), pela
fusão dos cursos de arquitetura do Instituto
de Belas Artes (IBA) e da Faculdade de En-
genharia. Saido do IBA, Fayet era mais que
festejado. Dono de inegável talento e sim-
patia, Fayet era o príncipe, sempre aberto
ao trabalho sério e à graça das brincadeiras.
Suas habilidades artísticas e seu talento para
a arquitetura foram sempre celebrados.

Minha primeira tarefa, como calouro, foi
ajudar Fayet e Irineu a terminarem a
combativa revista estudantil ––MÓDULO–

Maximiliano Fayet
– titulo mais tarde (1955) usado por Oscar
Niemeyer para a fundação de sua famosa e
memorável MÓDULO.

A Segunda tarefa foi entrar, como caçula
para o Grupo de Estudos de Arquitetura,
liderado por Demétrio e Graeff.

A FAU era mais do que uma escola , era
uma lição de vida: política, política profissi-
onal, e arquitetura. Aprendi tudo, e como!

Quando entrei para FAU, já havia aconte-
cido o concurso para o Palácio da Justiça do
RS. Fayet e Luiz Fernando Corona, foram
os vencedores. Sempre entendi, e ainda
hoje, que essa obra constitui o melhor exem-
plo do esforço modernista no sul do país.
Belo e sobrio, a sua volumetria é cativante.
Admirava-o como estudante, mas entriste-
cia-me vê-lo incompleto, sem a escultura e
os autos- relêvos. Com alegria, hoje, sei que
esse Palácio está sendo restaurado e com-
pleto por Fayet.

A Refinaria Alberto Pasqualini (Canoas-
RS) é um outro marco da arquitetura gaú-
cha, em cujo projeto arquitetônico e fiscali-
zação do canteiro de obras, tive a sorte de
aprender tudo o que  havia de melhor na
prática profissional da época -1962 / 1970.

Era a “Equipe de Arquitetos “ da
Petrobrás em plena ação: Carlos
Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Araújo,
Miguel Alves Pereira, Moacyr Moojen Mar-

ques. A modéstia da equipe sempre privile-
giou o registro dos nomes dos arquitetos em
ordem alfabética, sem hierarquia.

Essa obra, infelizmente, não é conhecida
no Brasil, nunca foi publicada pelas revistas
de arquitetura, por motivo de uma contin-
gência de “ Segurança Nacional” . Era o Re-
gime Militar, 20 anos de silêncio! Só agora,
os estudantes de Pós-Graduação começam
a resgatá-la.

É preciso, finalmente, dizer que Fayet,
juntamente, com Fábio Penteado, foi um
dos construtores da nova etapa da Política
Profissional Internacional do IAB, a partir
dos anos 60, junto à UIA e a FPAA.

Em suma, todo o brilho dessa liderança
merece o Colar de Ouro do IAB. O velho
timoneiro continuava lutando.

Pedro Paulo de Melo Saraiva

 Como o sr. recebeu essa homenagem?
SARAIVA Com alegria e emoção. É uma honra participar da his-
tória de um IAB, com tantas ações e lutas em defesa da qualida-
de de nossa arquitetura, de nossa cultura e profissão.

“Sopro renovador”

dio de Santo André (1o). Ex-presidente do
IAB/SP (70-71), integrante do Conselho Su-
perior, participa da Mostra de Arquitetos
Convidados, na V BIA.

 Sua obra, segundo texto de Ana Gabriela
Godinho, sob curadoria de Ruth Verde Zein,
se caracteriza pela diversidade e qualidade
de projetos, pela busca da inovação
tecnológica construtiva. Atualmente, coor-
dena os trabalhos de restauro do antigo
Mercado Municipal de São Paulo.

 E, agora?
SARAIVA É hora de olhar para o futuro, com a criação do Colé-
gio Brasileiro de Arquitetos. Com certeza, ele trará um sopro
renovador, de consenso e valorização profissional,, sob a ban-
deira dos ideais  que sempre animaram os fundadores de nos-
sa instituição,  para continuarmos a contribuir para a constru-
ção de nosso país.

JR
FJ

JR
FJ
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

CONCURSOS 
4o Prêmio CSN
Em grande estilo, foi inaugurada, no dia 4
de setembro, a exposição dos 50 projetos
selecionados na 4ª edição da Premiação
CSN na Construção Civil. A iniciativa,  em
parceria com o IAB, objetiva valorizar
trabalhos de graduação de estudantes de
Faculdades de Arquitetura e Urbanismo
brasileiras que se utilizam da tecnologia do
aço. O concurso, segundo o presidente do
IAB/SP, Gilberto Belleza, se transformou
num marco e referência para o Ensino de
Arquitetura de todo o país.

2o Prêmio Pré-fabricados
(para estudantes)

Concurso nacional da Abcic e da ABCP, com
organização do IAB/SP. Objetivo: premiar os
melhores projetos elaborados por estudantes
de Arquitetura (do 1° ao 5° ano), com a
utilização de pré-frabricados de concreto.
Prêmios: 8 mil para o projeto vencedor, 5 mil
para o segundo e 2 mil para o terceiro
colocado. Inscrições até 11 de março de 2004.
Informações:  (11) 3259-6866

 www.abcic.com.br

O Arquiteto do amanhã
(inscrições até 31/11)

Para estudantes de Arquitetura, promoção
IAB/RJ. Regulamento e informações:

 www.iabrj.org.br  (21) 2557-4480. Informações:   www.iabsp.org.br

RESENHA 
Olga von Sumson/Margareth Brandini/Renata Fernandes

Projetar escolas tem sido um progra-
ma recorrente da arquitetura cole-
tiva brasileira Programa, que atual-

mente, implica levar em conta outros fa-
tores, que extrapolam a questão constru-
tiva. Que envolve áreas do meio-ambien-
te, posturas de cidadania, linguagem, co-
munidade, auto-estima e participação co-
munitária. Ë o que mostra, com  sensibili-
dade, talento e inovação, o livro de Olga
von Sumson & equipe, da PUC de Campi-
nas, incentivando propostas alternativas
para um país de tantas carências educaci-
onais na era global. Um livro para ser fo-
lheado com atenção e carinho.

  www.unicamp.br   (19) 3788-1015.

Educação não-formal
Cenários da criação

JR
FJ



11Boletim IAB 38 setembro 2003

REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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. João Carlos Cauduro – Titular
Arq. Sylvio de Ulhoa Cintra Filho – Suplente

COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL – SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida

COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. Marcos José Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 

E-mail
Conjuntura – “Acho que estamos mal. Mas, sinto que vamos bem”. E-mail do
arq. João Honório, citando Caetano Velloso, no programa do Faustão, no dia 31 de agosto.

Artigas revisto

Repensando a arquitetura
Aconteceu no início de agosto, em Ouro
Preto, MG, o XXVII Encontro Nacional de
Estudantes de Arquitetura –ENEA, sob o
tema “Repensando o papel da arquitetura
na dinâmica cultural brasileira”. Na
plenária final,  foi aprovado apoio à criação
do curso de Arquitetura e Urbanismo na
Universidade Federal de Ouro Preto.
Entre os conferencistas, Paulo Sophia, da
diretoria do IAB/SP, Joaquim Guedes e
Geraldo Serrra, do Nutau.

CD XVII Congresso
Quem participou ou não do XVII
Congresso Brasileiro já pode adquirir o
CD que traz os principais momentos do
megaevento, que reuniu mais de cinco
mil participantes, no RioCentro, no Rio

 www.iabrj.org.br

Ícones
A revista “O empreiteiro”, editada pelo jornalista
Nildo Carlos Oliveira, em sua edição de julho,
surpreendeu seu leitores com  uma bela edição sobre
os ícones da arquitetura brasileira contemporânea.
Um texto analítico, com certeza, poderia agregar
um plus  a mais à reportagem.

Com grande público de amigos, admiradores e discípulos,  Vilanova Artigas foi
homenageado, em três dimensões, no dia 12 de setembro, no Instituto Tomie Ohtake.
Além de uma grande exposição, reunindo croquis, projetos e maquetes de sua obra, foi
lançado um livro e apresentado nas TV’s um DVD produzido pela Documenta. O livro,
da Editora RO, foi coordenado por Júlio Katinsky, Ruy Ohtake e Rosa Artigas, filha do
arquiteto, para quem “a evolução da arquitetura brasileira permite, hoje, que se veja
a obra de Artigas sob outra perspectiva e olhar”.

Top
A equipe de Mario Biselli está entre
os 18 top’s selecionados no concurso
da UIA para o projeto do June Paik
Museum, na Coréia.

Informações:
   plantaonline.prefeitura.sp.gov.br



12 Boletim IAB 38 setembro 2003

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.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL / SP
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

CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2002 / 2003
Presidente: Gilberto Belleza; vice-presidente: Antonio Carlos Sant’anna Jr, Marco Carrilho, Dacio Araújo Benedito Ottoni; vice-presidente
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; Coordenadoras de Núcleos: Arq. Elisabeth Brigida Bottamedi, Maria Cristina Bondezan e Ana Maria Abreu Sandim; 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

A
R
T

AGENDA A R Q U I T E T O
Mantenha-se atualizado

sobre as atividades
do IAB, acessando o site

do boletim on line;
www.iabsp.org.br

BOLETIM IAB
Rua Bento Freitas, 306 - 4o andar

CEP 01220-000 - São Paulo
E-mail: iabsp@iabsp.org.br
http://www.iabsp.org.br

MEMÓRIA 
Frei Galvão

Frei Antônio de Sant’Anna Galvão pro-
jetou e dirigiu a construção do Mostei-
ro da Luz, o único edifício religioso exe-

cutado em taipa de pilão que sobreviveu ín-
tegro em São Paulo.

A pequena igreja tem planta octogonal e
teve seu eixo principal, originalmente diri-
gido ao centro da cidade, alterado para ficar
perpendicular à Avenida Tiradentes. Quem
entra na igreja, verá que o altar-mor se en-
contra à esquerda e o côro à direita.

No Largo de São Francisco sobrevive-
ram a igreja dos franciscanos e a igreja da
Ordem Terceira. Esta, de projeto atribuí-
vel a Frei Galvão, tem planta octogonal e,

igualmente, mudou de eixo, quando os ir-
mãos ganharam o terreno para permitir
acesso direto ao Largo.

Até então, o acesso se fazia pela igreja
conventual. Quem ingressa nesta igreja verá
o altar-mor à sua direita, e, diga-se, com um
dos melhores exemplares de talha paulistana.

São Paulo que tem fama de ser pobre em
arte religiosa, ostenta, portanto, duas igre-
jas de planta octogonal, tendo as duas so-
frido alteração de eixo e ambas devidas a
Frei Galvão.

A antiga Ermida da Luz foi responsável
pela denominação consagrada da região e de
sua monumental estação ferroviária.

Frei Galvão costumava dizer que essa re-
gião haveria de se tornar uma espécie de
centro da cidade, o que explica sua decisão
de construir um novo frontispício.

Com a desaparecimento de igrejas na área
central, o Bispo Dom Duarte Leopoldo e
Silva cuidou de recolher os objetos artísti-
cos e constituiu o Museu da Cúria, origem
do atual Museu de Arte Sacra, um dos me-
lhores do gênero do país.

No próximo dia 25 de outubro comemora-
se o primeiro aniversário da beatificação de Frei
Galvão. Quando for canonizado, o primeiro san-
to nascido no Brasil será um arquiteto paulista.

BENEDITO LIMA DE TOLEDO

Arquiteto Paulista e Santo

Outubro
23 a  26 – Conferência das Cidades,
Brasília, DF, sob a coordenação do Ministério
das Cidades. Inf.  www. Cepam.sp.gov.br/

 (11) 3811-o368.

Novembro
15 –  I Encontro Cialp-Brasil  “Os Ca-
minhos Históricos da Arquitetura”. O en-
contro tem como objetivo elaborar uma pré-
conferência para promover maior fortaleci-
mento institucional do Cialp – Conselho In-
ternacional de Arquitectos de Língua Por-
tuguesa, no Brasil  icialp@uol.com.br

� O IAB/SP esteve presente na Confe-
rencia Estadual das Cidades com os de-
legados Gilberto Belleza, Elefitérios
Athanasopoulos, Edson Elito, Antonio
Claudio Fonseca, Eduardo Habu
(Suzano), Elvis Vieira (Suzano), Vera
Balt (Ribeirão Preto), além de vários
colegas que também estiveram repre-
sentado outras entidades ou autar-
quias, Valter Caldana e José Carlos Ri-
beiro de Almeida (CREA/SP), Victor
Chinaglia Junior (prefeitura America-
na) entre outros.

IAB PRESENTE 
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Alguém já nos ensinou que “nem todos
que tentaram, conseguiram, mas todos que
conseguiram, com certeza,  lutaram”. É o
caso do IAB paulista, que em seus 60 anos
de lutas e desafios, desde sua criação e ins-
talação, há 60 anos, conseguiu e construiu
seu espaço junto à sociedade.

Ata de fundação – O IAB de São Paulo
foi criado a 6 de novembro de 1943, sendo
o primeiro departamento filiado ao IAB na-
cional,  após a inauguração, em 1921, que
hoje congrega representações em todos os
Estados do país.

Assinaram a Ata de fundação do IAB
paulista, os seguintes colegas: Kneese de
Melo, Rino Levi, Ícaro de Castro, Oswaldo
Bratke, Otávio Lotufo, Leo Ribeiro de
Moraes, João Cacciola, Hélio Duarte, Zenon
Lotufo, Francesco Beek, Hélio Uchôa,
Gregory Warchavchik, Francisco Kosuta,
Américo Saifati, e Roberto Cerqueira Cesar.

  Ao longo desse tempo, muita coisa mu-
dou e, hoje,  aos 60 anos do IAB, temos mui-
to a  comemorar, principalmente, no senti-
do da valorização de nossa entidade e de
nossa profissão.

Longa trajetória – Aqui, em São Paulo,
passaram nomes que fazem parte da histó-
ria da arquitetura brasileira e paulistana.
Aqui, ocorreram eventos, debates e ciclos,
como o 1º  Congresso Brasileiro de Arqui-
tetos e o 9º Congresso Brasileiro de Arqui-
tetos, em plena vigência do regime militar,
que reuniu mais de cinco mil profissionais.
Nos momentos mais difíceis da ditadura, o
IAB se transformou num dos grandes ba-
luartes em defesa da democracia, da liber-
dade e da cidadania.

   Além disso, o IAB participou sempre da
organização das Bienais Internacionais de
Arquitetura, à semelhança da V Bienal  que

Parabéns, IAB!

acaba se encerrar, com um balanço de mais
de 200 mil visitantes.

Dentro do IAB, surgiram várias entidades
representativas dos arquitetos junto a órgãos
municipais e estaduais, em defesa da cida-
de, da profissão, do meio ambiente e da pro-
dução arquitetônica nacional.

Com tudo isso, o nosso IAB foi conquis-
tando respeito junto à sociedade e ao poder

público, com credibilidade que poucas en-
tidades conseguiram.

Assim, temos muitos motivos, com cer-
teza, para celebrar, com uma agenda de
acontecimentos e iniciativas, que poucas
vezes viveu o IAB.

GILBERTO BELLEZA,
presidente do IAB/SP

e vice-presidente do IAB nacional

nestaedição
• os premiados da V BIA

• na página central, os depoimentos
     de ex-presidentes do IAB /SP

• e mais: • Opera Prima • Frei Galvão, sócio honorário
do IAB • concursos • apoio ao CBA • agenda...
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Os venc

V BIA 
5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

O grande prêmio
Em clima multinacional foi realizada, no

dia 7 de outubro, a cerimônia  de
premiação da V Bienal Internacional de

Arquitetura de São Paulo. A premiação ocor-
reu no auditório Lúcio Costa, totalmente
ocupado por jovens estudantes de Arquite-
tura, profissionais e convidados.

Abrindo a solenidade, o presidente  do
IAB paulista, Gilberto Belleza ressaltou o
significado do evento, sob o tema Metró-
poles, organizado pela  Fundação Bienal, o
Instituto de Arquitetos do Brasil e a
curadoria de Pedro Cury.

Um evento que colocou a arquitetura  na
pauta de discussões e na mídia e que deixou
visível a importância da entidade, além de
revelar para o público o trabalho de profis-
sionais da arquitetura para a qualificação da
vida urbana, do meio ambiente, e para o
enriquecimento da cultura brasileira. Um

evento que, segundo o presidente do IAB
paulista, dignificou o IAB, junto à socieda-
de e a seus associados.

“Muitos jovens recém-formados me per-
guntam por que o IAB? Aqui está uma res-
posta”, enfatizou Gilberto Belleza, ao argu-
mentar que a entidade vem ampliando ca-
nais  de diálogo e interação entre o profissi-
onal e a sociedade civil, com encontros, de-
bates e iniciativas de defesa da categoria.

O presidente da Bienal, Manoel Fran-
cisco Pires da Costa,  elogiou a competên-
cia e persistência de seus organizadores e
o nível de qualidade dos trabalhos, que
participaram das mostras e do concurso
das Escolas de Arquitetura. E destacou o
projeto de design de Pedro Mendes da
Rocha, que soube traduzir o espírito da
Bienal com olhos voltados para uma soci-
edade plural, de inclusão.

Pedro Cury agradeceu a contribuição dos
arquitetos  brasileiros e estrangeiros, que
acreditaram e contribuíram para o sucesso das
exposições de um evento que foi “quase um
milagre”, neste momento de tantos desafios
que enfrentam o mundo e o país. Milagre
que atraiu milhares de pessoas ao Ibirapuera,
confirmando o desejo dos organizadores de
que fosse uma bienal direcionada para o
grande o público, o cidadão.

I – Exposição Geral de Arquitetos

3o lugar
projeto: da catedral de Palmas, capital do Estado de Tocantins,
autor: Paulo Paranhos, de Brasília.

1o lugar
projeto: Memorial aos Detidos
Desaparecidos, Montevidéu, Uruguai
autor: Martha Kohen e Ruben Otero

2o lugar
projeto: Teatro de Balsamine, em Bruxelas

autor: Francis Metzger

Menções:
Residência  na Praia Vermelha do Sul
equipe: Eduardo de Almeida

Residência em Ribeirão Preto
equipe: Angelo Bucci

Ecoresort Leebambou
equipe:  Newton Massafumi e Tânia
Regina Parma

Conjunto Comercial e de Serviços
Higienópolis, São Paulo
equipe: Luciana Margotto Soares,
Marcelo Ursini e Sergio Luiz Salles

Agência de publicidade
equipe: Cláudia Nucci, Sérgio Camargo e
Valério Pietraróia

Espaço Criança Esperança
equipe: Alessandra Pires, Danielle
Klintowitz e Stefânia Dimitrov

Centro Universitário Maria Antônia, USP
equipe: Cristiane Muniz, Fábio Valentim,
Fernanda Bárbara e Fernnado Viegas.

Terraço Egito
equipe: Alvaro Cayón, Gustavo Ocampo,
Juan Carlos Apolo e Martin Braga, (Uruguai)
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cedores
Fernando Lima, do Grupo (de Cimen-

to) Votorantim, destacou a importância da
parceria que se estabeleceu  entre uma
empresa nacional com a Bienal e o IAB,
quando se discute questões de qualidade
e racionalização dos materiais e do espaço
construído.

Paulo Sophia, da diretoria do IAB, repre-
sentando o júri do Concurso de Escolas de
Arquitetura, leu a Ata do CJ (Comissão

Julgadora) do concurso que registrou 32
propostas concorrentes válidas. A CJ levou
em conta, entre outros requisitos, a adequa-
ção da proposta ao tema (Metrópole), o ní-
vel de resolução, a síntese e linguagem, além
da comunicação visual.

 Carlos M. Fayet, ex-presidente do IAB
nacional, em nome do júri da Exposição
Geral de Arquitetos, leu a Ata dos projetos
premiados com o Prêmio Votorantim de
Arquitetura/V BIA. O evento  recebeu 320
projetos vindos de várias regiões do Brasil,
incluindo 15 de Exterior, que participaram
da Mostra Geral de Arquitetos..

   Os arquitetos uruguaios Martha Kohen
e Ruben Otero ficaram com o grande prê-
mio pelo projeto Memorial aos Detidos
Desaparecidos, em Montevidéu. Em segun-
do lugar, ficou o arquiteto belga Francis
Metzger, com o projeto do Teatro de

Landmark Tower/U2 Studio
equipe: Clodualdo Pinheiro JR.
e Fabiano Borba Vianna

Linha de Luminárias Contemporâneas
equipe: Daniel Lafer

Projeto de Revitalização do Centro
de Santo André
equipe: Décio Tozzi

Projeto Feliz Lusitânia (paisagismo)
equipe: Rosa Grena Kliass

Projeto Igreja em Campinas, SP
equipe: Márcio do Amaral e Rafael
Cunha Perrone

Urbanização em área do Brooklin,
São Paulo
equipe: Antonio Cláudio da Fonseca,
Leda Maria Brandão de Oliveira, Ruth
Verde Zein e Vera Lopes de Oliveira

Casa K
equipe: Alcides Barbosa, Igor Ernits e
Patrícia Martins

II – Escolas de Arquitetura

Menções:
Cidades em Arte
equipe: Universidade Católica de
Santos, SP.

Recuperação da mina de Morro
Velho, em Nova Lima, MG
equipe: Fumec- Universidade
Mineira de Educação e Cultura,
Belo Horizonte, MG.

1o lugar
revitalização do Largo da Concórdia,
em São Paulo
projeto: alunos da Universidade Armando
Álvares Penteado ( FAAP), São Paulo

2o lugar
“en tren de cambios” (morar ao
longos dos trilhos)
projeto: estudantes da Universidade da
República do Uruguai, Montevidéu.

Reciclagem urbana
equipe: Universidade de Costa Rica

Costuras urbanas
equipe: Universidade Ritter  dos Reis,
Porto Alegre, RS

Scale Oscilation, Dhaka Buet,
Bangladesh, Ásia

Júri: Paulo Sophia (São Paulo), Patrick Berger (França), Rita Vaz (São Paulo),
Demetre Anastassakis (Rio)  e Riek Bakker (Holanda).

Júri: Carlos Maximiliano Fayet (RS),
Filomena Russo (Inglaterra),
José Matheus (Portugal), Luiz Fisberg
e Pedro Paulo de Melo Saraiva (SP)

Balsamine, em Bruxelas. E, em terceiro, o
arquiteto Paulo Henrique Paranhos, de
Brasília, com o projeto da catedral de Pal-
mas, capital do Estado de Tocantins.

J.W.

Anúncio solene – À mesa (da esquerda para a direita), Fernando Lima, do grupo
Votorantim, Carlos Maximiliano Fayet, do júri internacional, Gilberto Belleza,
presidente do IAB paulista, Manoel Francisco Pires da Costa, presidente da Bienal,
Pedro Cury, curador da V BIA e Paulo Sophia, da CJ do concurso Escolas de Arquitetura

Expectativa – O auditório Lucio Costa
foi ocupado por estudantes
e profissionais do Brasil e do Exterior

JR
FJ

JR
FJ
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IN MEMORIAM 

V BIACIDADE 

Esta formado o Conse-
lho Nacional das Ci-
dades . Superada a

incomum aventura de reunir
os olhares mais educados a
discutir uma centena de ar-
tigos sob o tema Política
Urbana, alguns salvaram-se.
Resta-nos agora imaginar o
alcance e a dimensão do
atrevimento cometido pelo
Ministério das Cidades.

Como resultado, a confe-
rência ocorrida entre os dias
23 a 26 de outubro, herdou
uma fonte importante de
informações sobre as cida-
des de todo o país.

Qual o destino que este
conselho dará às informa-
ções? Difícil e incerto res-
ponder tão cedo, porém mais
importante que responder
será acompanhar os passos dados pelo con-
selho. Para tanto, já estamos envolvidos na
elaboração do Conselho Estadual das Ci-
dades, cuja formação, declarou o governa-
dor Geraldo Alkimim na Conferência Esta-
dual, ser imprescindível para seu governo.
Imprescindível também para nós arquitetos
e urbanistas que desejamos estar inseridos
nas discussões sobre planejamento e política
urbana, independente da sobrenatural
materialização de um Plano de Governo.

E no quesito participação não fomos su-
perados. Estamos representados em todos

Conferência nacional das cidades

os setores do Conselho. “È invejável a
mobilização e a articulação de vocês arqui-
tetos”, ouviu-se em vários comentários ao
longo dos trabalhos da Conferência das Ci-
dades. O que fazer..., somos assim..., alguns
chamam-nos de articulados, agregados. Ou-
tros de corporativistas.

O certo é que estamos pulverizados em
todos os setores da sociedade, prontos a con-
tribuir nas discussões que nos são caras. Isto
não implica necessariamente na concórdia.
Em assuntos políticos vemos a cizânia corro-
er as opiniões assumidas. Nem mesmo as ilus-

Arquiteto, professor, cidadão  altivo,
conselheiro vitalício, presidente (de 77 a
79) e  colar de ouro do IAB, gaúcho de
Alegrete, Demétrio Ribeiro faleceu no
dia 22 de outubro, em Porto Alegre.
Diplomado pela Universidade do
Uruguai, foi um dos fundadores do curso
de Arquitetura da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Com sabedoria,
ética e idealismo foi o guru de várias
gerações de arquitetos do Sul. A todos,
deixa sua lição ”pensar em arquitetura é
pensar em mudar...” (AU nº 4)...

Mestre Demétrio Ribeiro

tres  presenças das colegas
Erminia Maricato e Raquel
Rolnik, no Ministério das
Cidades, são suficientes para
amenizar as críticas ao PT de
atropelar e manipular o pro-
cesso democrático que tanto
preza. Nesse sentido, onde
Democracia se confunde
com participação popular,
afastando a possibilidade de
interpretação ambígua? Ima-
ginar que um texto base com
100 artigos, distribuídos por
todo o país para que contri-
buições fossem inseridas e
esperar um resultado Demo-
crático é no mínimo incoe-
rente. E incoerência, para
usar um eufemismo, usur-
pou a esperança depositada
nos critérios de eleição para
Conselheiros, surpreendidos

pela subversão das regras.
O resultado melancólico foi a ausência do

São Paulo no segmento Poder Público Esta-
dual. A propósito, nós somos o Estado que
detém a maior economia do país, a maior
população urbana, a maior e legítima Região
Metropolitana e apenas o Estado que acolheu
democraticamente o atual presidente da Re-
pública. O que mais devemos nós pleitear?
Bem... Que o resultado disso tudo nos favo-
reça e nos redima de eventuais injustiças.

ELEFTÉRIOS ATHANASOPOULOS,
da atual diretoria do IAB/SP

 A cidade (Metrópole) também foi tema da V BIA, que levou mais de 200
mil visitantes, de 14 de setembro a 2 de novembro, ao Pavilhão do

Ibirapuera, em São Paulo. A maquete de Tóquio traduziu, com certeza, os
grandes dilemas que enfrentam as grandes cidades contemporâneas

Herança – Escola Estatual Julio de
Castilho anos 50 em Porto Alegre-RS,

 um dos projetos de Demétrio

A
R

Q
U
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JR
FJ
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O franciscano Antônio de Sant’Ana
Galvão ou simplesmente frei Galvão,
beatificado em 1998 pelo papa João

Paulo II,  é o novo sócio honorário do IAB
paulista. A solenidade de concessão do títu-
lo ao religioso, que morreu em 1822, acon-
teceu no dia 27 de outubro, no Pavilhão da
Bienal, com a presença do presidente do
IAB/SP, Gilberto Belleza, do historiador
Benedito Lima de Toledo e do frei José
Alamiro Andrade Silva, da Ordem dos
Franciscanos. Natural de Guaratinguetá, frei
Galvão ordenou-se franciscano, em São Pau-
lo, onde  projetou e dirigiu a construção do
Mosteiro da Luz, “o único edifício religioso
executado em taipa de pilão que sobreviveu
inteiro, em São Paulo”, segundo registrou
Benedito Lima de Toledo no BO’38.

Uma solenidade atípica, mas comovente,
que Belleza classificou de “uma das mais
expressivas ocorridas durante a V BIA”.

Benedito Lima de Toledo , um dos pri-
meiros a levantar uma hipótese de pesquisa

Frei Galvão

Patrono dos arquitetos

sobre a construção do Mosteiro da Luz,
enfatizou o papel de frei Galvão, como cons-
trutor, pedreiro e arquiteto, na história da
arquitetura brasileira, no período colonial.

Em nome da Ordem dos Franciscanos,
frei Alamiro Andrade Silva agradeceu a ho-
menagem, que definiu como “um gesto ins-
pirado e iluminado”. Citando um dos arti-

gos de Benedito Lima, ressaltou que se o
Vaticano precisa de alguma prova ou mila-
gre para declarar frei Galvão santo, aqui está
uma: a permanência de uma construção de
taipa, numa região central da cidade, em
meio a tantas transformações urbanas. Sem
dúvida, isso é um milagre.!

J.W.

REGISTRO 

Talvez não seja mais uma questão ideo-
lógica ou estética, mas de uma nova
atitude de responsabilidade cultural e

de sobrevivência profissional.
Vindos de vários Estados do
país, arquitetos convidados, jo-
vens e veteranos,  participaram
da Mostra Especial e do ciclo de
debates promovido pelo IAB/SP
e a Bienal. Através de seus de-
poimentos e projetos sinaliza-
ram para onde caminha  a arqui-
tetura brasileira, depois do so-
nho moderno.  Joaquim
Guedes, Botti & Rubin, Miguel
Juliano, J.W. (Jorge Wilheim),
Pedro Paulo de Melo Saraiva,
Marcelo Ferraz Francisco
Fanucci, Miguel Juliano e
Sidônio Porto (de São Paulo),
Assis Reis (BA), Carlos
Fernando Pontual (PE), João
Diniz (MG), Sérgio Parada
(DF), Marcos Konder Neto
(RJ),  Carlos M. Fayet (RS),
Manoel Coelho (PR) deram seu
recado, com competência, atra-
vés de  projetos ou palestras, de-

senhando um panorama da arquitetura bra-
sileira contemporânea, além do eixo São
Paulo-Rio. Arquitetura que se destaca por
sua pluralidade e diversidade cosmopolita ou
regional, dentro dos desafios da era global.
Mas, conforme já ensinou Mario Botta, em
“O passado como  amigo”, sem a presença
do passado não há arquitetura.

Com sensibilidade e experiência, Carlos M.
Fayet, ex-presidente do IAB  nacional, afirmou,
em sua apresentação, que a evolução da arqui-
tetura não depende de modismos e linguagens
circunstanciais, mas da criatividade contínua, da
divulgação, da avaliação crítica e da
profissionalização. “Arquitetura se ensina, sim,
fazê-la não é dom divino, mas conhecimento e
aprendizado”, enfatizou, para advertir sobre os
novos desafios que envolvem o projeto
arquitetônico, como o Código de Defesa do
Consumidor e o Estatuto da Cidade, que im-
plicam uma nova atitude ético-profissional, além
do compromisso cultural. Assim, “ não aceito
mais projeto se não fizer a fiscalização da obra”,
confessou, defendendo uma nova postura pro-
fissional, com responsabilidade civil.

  Ao final, Miguel Pereira, cobrou: “Fayet,
você continua nos devendo um livro sobre
sua trajetória que ainda não foi publicado...”!

A nova fase da arquitetura brasileira

“Gesto inspirado...” – O presidente do IAB/SP entregou o diploma ao  representante
da Ordem dos Franciscanos, frei José Alamiro Andrade Silva,  que classificou
a iniciativa de “ gesto inspirado e iluminado”. À direita, o Mosteiro da Luz

HOMENAGEM 

ATENÇÃO – CBA – O PLS 347/2003,
de autoria do senador José Sarney, para
a criação do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, continua na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS)  do Senado.
A relatora na CAS, senadora Roseana
Sarney achou por bem ser substituída,
por questão ética, pelo fato de ser filha
do autor do PLS, para evitar problemas
futuros. Assim, o novo relator é o
senador Almir Lando, do PMDB
de Rondônia. Portanto, as cartas
e mensagens de apoio à aprovação do
CBA devem ser enviadas para os
seguintes endereços:

Brasília
Senador Almir Lando
Senado Federal
Ala Sen. Teotônio Vilella, gab. 19
70165-900, Brasília, DF

 almir.lando@senador.gov.br
fax: (061) 311-1343

Porto Velho
Senador Almir Lando
Av. Calama, 1407
78903-000, Porto Velho, RO

CBA 

Novo relator

JR
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60 

A
IAB/SP 60 ANOS 
Um sonho que não acabou

Anos 40 – A 6 de novembro de 43, em
plena II Guerra Mundial, por iniciativa e
idealismo de um grupo de jovens arquitetos
paulistas liderado por Kneese de Melo,  Rino
Levi, Ícaro de Castro, Oswaldo Corrêa,
Abelardo de Souza, Roberto  Cerqueira
César, Abelardo de Souza, Miguel Forte e
Oswaldo Bratke, Artigas nasce o IAB paulista
conectado ao IAB nacional.

Nasce apostando num sonho plural, com
uma  nova atitude profissional independen-
te, marcada pelos ideais da modernidade,
num país em busca de seu desenvolvimen-
to, independência política e cultural. Além
da defesa da  classe, traz, entre seus objeti-
vos, a promoção de debates e a qualificação
dos concursos de arquitetura .

Em 47, é inaugurada a sede oficial do IAB
paulista, na rua Bento Freitas, no Centro de
São Paulo. Que nasceu também plural: um
projeto elaborado pelos arqs. Abelardo de

Fábio Penteado – “O IAB foi para minha geração
mais do que só uma escola de vida, mas uma outra
escola de arquitetura...”.

Alberto Botti – “desde minha indicação como
representante dos estuantes de Arquitetura do
Mackenzie junto à diretoria do Instituto,  acompa-
nhando a progressão da classe desde uma época—
em que ela predominava culturalmente na
cidade...até os dias de hoje, quando uma nova
sociedade  emergente...parece ignorar valores
pelos quais no passado tanto lutamos, em troca das
duvidosas vantagens da globalização”

José Magalhães – “O IAB foi sempre o espaço
democrático de discussão de idéias em torno de
nossa profissão. Uma tribuna política livre...”.
  Cesar Bergström:  “Fortalecer o IAB, dele
participando é o melhor caminho que temos para
nos fazer representar na discussão dos problemas
culturais, sociais e urbanos, exercendo assim a
legítima defesa da nossa profissão”

Pra que IAB?

O Boletim  celebra os 60 anos de criação do IAB/Departamento
de São Paulo. Ao longo de suas edições, o BO registrou uma
série de depoimentos de ex-presidentes da entidade.  Vamos,
numa síntese, relembrar?

Oswaldo  Corrêa – Desde o princípio,” o IAB,
se preocupou com os problemas da qualidade da
cidade, da arquitetura, do ensino e do espaço
construído, com o cidadão”

Júlio Neves – Para que a profissão de arquiteto
possa ser valorizada, além da divulgação de seu
trabalho, é importante que “haja um amplo e
contínuo debate sobre as questões relacionadas
com a profissão num foro próprio, que é
indiscutivelmente o  Instituto de Arquitetos,
o IAB.”

Benno Perelmuter – “... desde os tempos de
universidade aprendi que nenhuma atividade
profissional se enriquece, a não ser com a
participação significativa daqueles que a
exercem, pois os problemas do cotidiano
associados à experiência que vai se acumulando
e o convívio com colegas constituem o
embasamento das principais lutas e conquistas
de uma entidade profissional”

O IABsegundo...

Para a história – Almoço do IAB no Jockey Clube São Paulo, outubro de 1944
(em pé, da esquerda para a direita): Aldo Ferreira, Helio Duarte, Jaime Fonseca
Rodrigues, Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Léo  Moraes, Abelardo de Souza,
Otavio Lotufo e Regis ; (sentados, da esquerda para a direita): Eduardo Kneese de
Mello, Charles Wright, Kurt Lang, João Vilanova Artigas, Franco Kosuta e Cardim Filho
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anos
Rita de Cássia Alvez Vaz – durante a abertura
política, como 2ª vice “ assumi a presidência do
IAB/SP apoiada por um grupo de colegas que
acreditava que era a hora de redecionar o foco da
entidade com maior ênfase à arquitetura enquanto
manifestação artística, enquanto satisfação de
demandas sociais e enquanto incentivadora do
avanço tecnológico”

Abelardo Gomes de Abreu – O IAB era mal
entendido... Eles (o regime militar) nos via como
se comunistas fóssemos. Assim assumi a presidên-
cia de nosso Instituto. Trabalhei sem apoiá-los...e
nos  voltamos para o ser humano, tendo em vista
dignificá-lo no meio ambiente natural e social”

Renato L. M. Nunes  – “Deixamos para os que
sucederam , o prestígio de uma entidade atuante
numa fase crítica da história brasileira e a frustra-
ção de uma legislação profissional atrasada imposta
em 59...e consolidada em 94 pelo sectarismo de
nossos próprios companheiros. Mas isso também é
o IAB: erros e acertos”

Paulo Mendes da Rocha – “ O IAB foi criado
principalmente para organizar e promover a convivência
dos arquitetos brasileiros com o pensamento
internacional, sobre o habitat humano e a cidade diante
dos horizontes de um mundo que se pretendia construir
com a paz e a amizade entre todos os povos”

Paulo Pedro de Melo Saraiva – “O IAB é um
das poucas associações profissionais cuja
estrutura é federativa e com filiação
internacional... cabe àqueles que ainda
acreditam neste país , em nossa arquitetura sem
preconceitos políticos, ideológicos ou estéticos
manter sob as cinzas no aguardo de um sopro
renovador...para contribuirmos efetivamente
para a construção de um novo país ”

Carlos Bratke – “..Aprendi desde cedo a impor-
tância de um centro dedicado a todos os arquite-
tos, não apenas aos da prancheta. Isto faz do IAB
um fórum muito especial . Um fórum não
corporativista, mas um fórum universal e eclético
por natureza. Um fórum democrático”.

Pedro Cury – “O IAB ainda é  a única entidade
que representa os arquitetos e a arquitetura
brasileira no nível elevado que desejamos. Para
mim, o IAB foi e sempre será uma bonita história
de lutas”.

Gilberto Belleza – “alguns ainda perguntam:  IAB
pra quê? A Bienal, os debates, a realização de
concursos, a defesa pela qualidade do ensino, da
valorização profissional e de nossa cultura, a luta
pela criação do Colégio de Arquitetos, ampliando
os canais de comunicação entre arquitetos e a
sociedade é  a nossa resposta...”

Souza, Galiano Ciampaglia, Helio Duarte,
Jacob Rutchi, Miguel Forte, Rino Levi,
Roberto Cerqueira Cesar e Zenon Lotufo, já
que houve empate entre as três equipes
paulistas que participavam do concurso. O
edifício-sede se transformou, ao longo do tem-
po, numa referência, endereço e tribuna.

Anos 50 – Getúlio Vargas assume o po-
der. Começa a era industrial, com a criação
da Petrobrás, das leis trabalhistas. O presi-
dente do IAB é o mestre Oswaldo Bratke,
depois Armando Ciampolini e Rino Levi..

Em 55, o mineiro  Juscelino Kubistechek
elege-se presidente, com promessas de de-
senvolvimento e conquista do planalto cen-
tral. Em 1960, inaugura Brasília. A nova ca-
pital mudou a escala dos projetos
arquitetônicos. “De repente, descobrimos a
escala de país, de território que não a gente
não conhecia”, confessou Abrahão Sanovicz
num depoimento. Ícaro de Castro é o presi-
dente da entidade.

 Anos 60 – em 61, o ex-governador de São
Paulo, Jânio Quadros, é eleito presidente.
Uma esperança, que se desfaz com sua re-
núncia. O vice João Goulart assume o po-
der. Na presidência do IAB, Oswaldo
Corrêa, que numa entrevista ao BO’28 , dei-

xou um recado aos jovens: “Lutem !Apren-
dam com os que já fizeram, mas inovando...”

De repente, o golpe militar de 64. O gene-
ral Castelo Branco é o novo presidente do

Brasil, seguindo–se Costa e Silva e Médici. A
13 de dezembro de 68, é editado o AI-5, que
exclui direitos de expressão e o habeas-
corpus, atingindo perto de 1.600 intelectu-

Almoço de recepção a Walter Gropius no IAB/SP, janeiro 1954 – Walter
Gropius, Rino Levi, Jorge Machado Moreira, Roberto Burle Marx, Ícaro de Castro Mello,
José Luis Fleury de Oliveira, Jorge Lodi, Abelardo de Souza, Oswaldo Correa
Gonçalves, Edurado Kneese de Mello, Léo Ribeiro de Moraes Ariosto Mila, Gilberto
Junqueira Caldas, João Cacciola e Henrique Lefévre
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5a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo

(sob o comando) dos
arquitetos:

1945 a 1949 – Kneese de Mello
1950 a 1951 – Oswaldo Bratke
1952 a 1953 – Armando Ciampalini
1954 a 1955 – Rino Levi
1958 a 1961 – Ícaro de Castro
1962 a 1963 – Oswaldo Corrêa
1964 a 1965 – Alberto Botti
1966 a 1967 – Júlio Neves
1968 a 1969 – Abelardo Gomes
1970 a 1971 – Pedro Paulo de Melo Saraiva
1972 a 1973 – Paulo Mendes da Rocha
1974 a 1975 – Eurico Prado
1976 a 1977 – Benno Perelmutter
1978 a 1979 – Pedro Taddei
1980 a 1981 –  Cesar Bergström Lourenço
1982 a 1983 – José Magalhães Jr.
1983 – Rita Vaz Artigas
1984 a 1985 – Renato Nunes
1986 a 1987 – Paulo Mendes da Rocha
1988 a 1989 – Pedro Cury
1992 a 1993 – Carlos Bratke
1994 a 1995 – Fábio Penteado
1996 a 1997 – Pedro Cury
1998 a 1999 – Pedro Cury
2000 a 2001 – Gilberto Belleza
2002 a 2003 – Gilberto Belleza

IAB/SP 60 ANOS 
Um sonho que não acabou

IAB/SP 60 anos de “lutas e conquistas”

IAB: ex (e) presidentes da entidade – da esquerda para direita: Eurico Prado,
Kneese mello, Oswaldo Bratke, Pedro Paulo Saraiva, Arq. Paulo Mendes da
Rocha, Oswaldo C. Gonçalve, Arq. Benno Perelmutter, Arq. Alberto R. Botti, Julio
Neves, Roberto Cerqueira Cesar, Icaro de Castro

da esquerda para direita: Carlos Bratke, Pedro Tadei, Pedro Cury, Benno Perelmutter,
Abelardo Gomes de Abreu, Renato Nunes, José Magalhães, Rita Cassia A. Vaz, Paulo
Mendes da Rocha, Pedro Paulo M. Saraiva, Julio Neves, Alberto Botti, Oswaldo
Gonçalves, Gilberto Belleza, Haroldo Pinheiro - Presidente DN

ais, arquitetos, jornalistas e cidadãos. Alberto
Botti, Júlio Neves e Abelardo Gomes de
Abreu, com dignidade e determinação, são
os presidentes do IAB nesse período de “tre-
vas”, de patrulhamento ideológico, provoca-
ções e constrangimentos, que viveu o país.

Anos 70 – greves, na região do ABC, sob
a liderança do metalúrgico Luiz Inácio

Seminário Internacional “ Cidades do Fu-
turo”. Cesar Bergström,  José Magalhães Jr.,
Rita Vaz,  Renato Nunes, Paulo Mendes da
Rocha, Pedro Cury e Carlos Bratke dirigem
a entidade nesse período de acordos, muta-
ção e de abertura. A sede IAB , a pedido da
Igreja Católica, abriga o corpo de Carlos
Marighela, em seu translado para o  Rio.

A partir de 83, o país assiste às manifesta-
ções populares em favor das eleições diretas.
Em 85, Tancredo Neves é eleito, mas adoece
e morre. O vice José Sarney assume a presi-
dência, inaugurando a Nova Republica. Na
direção do IAB, Renato Nunes, depois Paulo
Mendes da Rocha, em sua segunda gestão
marcada pela ênfase da dimensão cultural da
produção  e do ensino da arquitetura.

Em 89,  nas primeiras eleições diretas desde
1960: Fernando Collor é o novo presidente e,
em pleno processo de impeachment,renuncia,
em 92. Seu vice, Itamar Franco, assume a Pre-
sidência. Na presidência do IAB , Pedro Cury e

(Lula) da Silva, hoje presidente do Brasil. O
país continua sob regime de exceção, com
Costa e Silva e Médici. Paulo Pedro de Melo
Saraiva é o presidente do IAB. “Vivia mais
nas presídios, visitando arquitetos presos,
que na sede do IAB”, revela. De 72 a 73,
Paulo Mendes da Rocha, seguindo-se Eurico
Prado (74 a 76).  Em 76, sob os ventos da
“distensão”,  São Paulo, sedia o  “congresso
do reencontro”, com mais de sete mil parti-
cipantes. A partir daí,  a questão profissio-
nal começa a ganhar espaço nos debates, que
havia sido dominado por temas políticos.

Em 79 –  João Baptista Figueiredo suce-
de a Geisel. Figueiredo assume a presidên-
cia, prometendo, a desejada abertura e
anístia política. Na presidência do IAB
paulista, Pedro Taddei .

Anos 80 – em pauta, os resquícios da di-
tadura, a questão urbana, a luta pela reto-
mada da democracia, o início de ciclos e de-
bates sobre a arquitetura brasileira, como o

FO
T

O
S:

 A
R

Q
U

IV
O

 I
A

B

O pioneiro –
Eduardo Kneese
de Mello, primeiro
presidente do
IAB paulista
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Carlos Brakte, que investem em debates, en-
contros e no diálogo. O IAB vive uma fase de
reivindicações e proposições profissionais. E
também de abertura em direção ao interior, com
a instalação de novos núcleos.

Anos 90 – Acontece o XII Congresso Bra-
sileiro de Arquitetos, em São Paulo, com mais
de cinco mil participantes. Sob a presidência
de Pedro Cury e  de Carlos Bratke, o IAB
vive o momento “do “fórum democrático”, de
questionamentos frente aos desafios da  era
da globalização. Nos escritórios, o computa-
dor substitui as famosas pranchetas.

De 94 a 95, o presidente da entidade é Fábio
Penteado, que com bom-senso, enfrenta um
momento difícil de resistência de alguns jovens.

Em 96, surge o Boletim do IAB, abrindo uma
nova frente de profissionalização e informação
junto à mídia, conforme definiu Edson Elito,
responsável pela criação do boletim.

Ano 2000 (século XXI) – Janeiro do ano
2000:  o jovem Gilberto Belleza assume a
direção do IAB, substituindo Pedro Cury,
que dirigiu a entidade em três gestões. O
IAB paulista se engaja, de corpo e alma, na
luta pela criação de um Colégio de Arquite-
tos. Surge o site do IAB.

E, no início de 2002, Belleza reassume, na
era Fernando Henrique Cardozo que con-
cluía seu segundo mandato . E, sob os ventos
da mudança, com Luiz Inácio (Lula) da Silva,
do PT, que obtém 64% dos votos na histórica

eleição presidencial. Belleza amplia o deba-
te, por meio de exposições, cursos, atenção
aos Núcleos do interior, e realização de con-
cursos e do ciclo “depoimento de gerações”.
É a fase de re-decionamento profissional. De
abertura para a sociedade civil, a cidade.

Rumo ao futuro – Ao longo de 60  anos de
lutas, desafios e conquistas, o IAB  paulista .

se legitimou, com certeza, à semelhança
da OAB, como instrumento  e fórum de de-
fesa dos direitos de seus associados, que já
ultrapassam a dez mil. Pela qualidade urba-
na e do projeto arquitetônico. Pela dignida-
de profissional, e pelo respeito ao usuário.
O sonho, enfim, continua...

Pesquisa: JOSÉ  WOLF

A princípio o IAB funcionou no
subsolo do edifício Esther, em
São Paulo, conforme revelou

Miguel Forte, no ciclo “Depoimentos
de gerações”. Mas, em 1947, era inau-
gurada a sede oficial, na rua Bento
Freitas, no Centro de São Paulo.

O projeto, hoje tombado, foi resul-
tado de um concurso histórico, segun-
do registra o livro “Arquitetura Mo-
derna Paulistana”, de Alberto Xavier/
Carlos Lemos/Eduardo Corona.

“Resultado de particular esforço de-
senvolvido pelo Departamento de
São Paulo do IAB, no sentido de cons-
truir sua casa própria, foi este edifí-
cio concebido por grande equipe de
arquitetos responsáveis pelos proje-
tos considerados de melhor qualida-
de, quando do concurso, em 1947,
julgado por Oscar Niemeyer, Hélio
Uchôa e Filmino Saldanha.

Compreende o prédio um subsolo,
térreo, com loja, andar duplo para sede
do IAB, com salão de reunião (auditó-
rio) e restaurante, cuja inter-relação
espacial se expressa externamente –
e seis andares de escritórios... Apesar
do recuo obrigatório dos dois últimos
andares, a volumetria do edificio pre-
serva o necessário enquadramento,
com a manutenção das lajes numa
mesma prumada. Um painel de Anto-
nio Bandeira no hall da entrada enri-
quece o conjunto”. Autores do proje-
to: Abelardo de Souza, Galiano
Ciampaglia, Hélio Duarte, Jacob Ruchti,
Miguel Forte, Rino Levi, Roberto
Cerqueira César e Zenon Lotufo.

Sede do IAB: um ícone

Depoimento – “Apesar
do tempo (vejo este
edifício) com emoção.
É um prédio elegante,
cuja altura os olhos
conseguem alcançar, ao
contrário do que acontece
com a maioria dos
edifícios de São Paulo...”,
Galiano Ciampaglia, co-
autor do projeto (BO’26)
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

CONCURSOS 

Além das cinco premiações, o júri
atribuiu 20 menções honrosas.

 Inf. revista Projeto( nº 284),
  (11) 3123-3200.

Opera Prima’03
Com parceria do IAB, da revista Projeto Design e da Joy
Eventos, aconteceu a 8ª edição do Concurso Opera Prima. Em
solenidade realizada no dia 4 de setembro, no Museu da Casa
Brasileira, foram anunciados os vencedores. Os premiados:

projeto – Cantina e casa
noturna (Il Vecchio Mulino)
autor:  Luciano Lerner Basso
orientador: José Carlos Marques
escola:  PUC/Porto Alegre, RS

projeto – Museu de Arte Lygia Clark
autora: Maria Branca R. de Moraes
orientador: Milton Vitis Feferman
escola: UFRJ, Rio, RJ

projeto – o bambu na habitação de baixo custo

autora: Adriene Pereira Costa Souza
orientadora: Margareth Maria de Araújo Silva
escola: PUC/BH,  MG

projeto – Base de operações
de ong
autor: Cristian Maurício Riveros
orientador: Leandro Andrade
escola: UFRGS, Porto Alegre, RS

projeto Arché – Signo
à cidade (museu)
autor: Adão Antonio Ribeiro Jr.
orientador: Paulo Bastos
escola: Universidade Católica
de Santos, SP
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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. João Carlos Cauduro – Titular
Arq. Sylvio de Ulhoa Cintra Filho – Suplente

COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL – SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida

COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. Marcos José Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 
Apelo dominicano
Vamos salvar o Pavilhão da Venezuela, em
São Domingos? O arq. Gustavo Luis
More, membro da Sociedade de
Arquitetos e do DoCoMoMo da Repúplica
Dominicana envia e-mail pedindo o apoio
dos  arquitetos contra a ameaça de

Conferência das Cidades
Ao abrir o encontro, no dia 23 de
outubro, em Brasília, o presidente Luiz
Ignácio (Lula) da Silva lembrou que
80% da população brasileira continua
carente de qualquer plano de
planejamento urbano, habitacional
e de saneamento básico. E sinalizou
para novas condições políticas e legais
unificadas em benefício da moradia
popular. O encontro, reuniu quase três
mil delegados de todo o Brasil,
incluindo uma delegação do IAB.

 Veja matéria especial na página 4

Sim ao CBA
O Conselho Regional de Engenharia.
Arquitetura e Agronômia do Amazonas
(Cearq-/Crea-AM) enviou ofício ao IAB
nacional manifestando seu apoio à criação
do Colégio de Arquitetos Brasileiros. O
apoio soma-se ao dos Crea’s  de Natal, RN,
de São Paulo, Ceará e do Distrito Federal.

IAB nos Anais da Câmara
O vereador Gilberto Natalini requereu à
Câmara Municipal de São Paulo que seja
consignado nos Anais da Câmara
paulistana votos de júbilo e congratulações
pelos 60 anos de existência do IAB.

RESENHA 

Com projeto editorial impecável, linguagem aces-
sível e  prefácio de Joaquim Guedes, Arquitetura
& Urbanidade reúne textos e estudos de uma equipe

de arquitetos e urbanistas de primeira linha. A coletânea
tem como foco as relações entre espaço e comportamento
humano. Afinal  – conforme ressalta Frederico de Holanda,
organizador da obra – o espaço arquitetônico afeta-nos in-
dependentemente da escala em que se apresente, seja um
edifício, um bairro, uma cidade ou uma paisagem regional.

Entre as questões analisadas pelos autores:  o determinismo arquitetônico do Movi-
mento Moderno, Brasília (uma ponte para a urbanidade), a W 3 (passado, presente e
futuro de uma avenida moderna), permanência e inovação (discussão sobre o projeto de
uma superquadra do Plano Piloto), meu quarto, meu mundo (o espaço doméstico na alvo-
rada do 3º milênio) , a casa-átrio (um exercício em auto-análise).

Autores: Cláudia da Conceição Garcia, Eliel Américo Santana, Franciney Carreiro de
França, Fredetico de Holanda (organizador), Gabriela de Souza Tenorio, Geraldo Sá No-
gueira Batista e Vicente Barcellos

 Inf. proeditores  www.prolivros.com.br

Arquitetura &
Urbanidade

demolição do pavilhão da Venezuela, em
São Domingos, projeto do arq. Alejandro
Pietri, para a feira da Paz de 1954. A
iniciativa já recebeu apoio do Senado
venezuelanbo e de arquitetos de vários
países, incluindo o do historiador Roberto
Segre. Inf. docomomo@sc.usp.br
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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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CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2002 / 2003
Presidente: Gilberto Belleza; vice-presidente: Antonio Carlos Sant’anna Jr, Marco Carrilho, Dacio Araújo Benedito Ottoni; vice-presidente
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; Coordenadoras de Núcleos: Arq. Elisabeth Brigida Bottamedi, Maria Cristina Bondezan e Ana Maria Abreu Sandim; 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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AGENDA 

IAB PRESENTE 

Dezembro
4 a 6 – São Paulo Light Show (lighting
designer), Hotel Mercure, São Paulo. Públi-
co: arquitetos, designers, paisagistas.
Inf.  (11) 6258-7536

  melkanchiarello@uol.com.br

RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA
presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA
presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU
presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS
presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA
presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS
presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA
presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ
presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE
presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA
presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba)
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE
presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO
Presidente: Arq. Onésimo Carvalho

SANTO ANDRÉ
presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS
presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
presidente Arqa. Márcia B. Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
presidente: Arq. Rolando Rodrigues da Costa

SOROCABA
presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ
presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO
presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ
presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO
presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

 Franca em ação – Com o tema
“Tecnologia a serviço da comunida-
de” aconteceu entre os dias 27 e 31 de
outubro a 12ª Semana de Arquitetura e
Engenharia de Franca, organizado pela
AERF - Associação de Arquitetos e En-
genheiros da cidade do interior paulista e
que contou com a colaboração e apoio do
Núcleo do IAB de Franca. O arquiteto
Paulo Sophia, vice-presidente do IAB -

Departamento. de São Paulo esteve pre-
sente na solenidade de encerramento.
Durante sua palestra,, falou sobre o Pro-
jeto de Lei de regulamentação da profis-
são de arquiteto, sobre a criação do Con-
selho de Arquitetos e sobre a responsabi-
lidade dos arquitetos em todas as suas
áreas de atuação, desde a habitação aos
processos de planejamento, construção e
reciclagem da cidade contemporânea.

CONCURSOS
Até 4/3/04 (inscrições) –  Prêmio Nacional
de pré-moldados de concreto para estudan-
tes de  Arquitetura. Concurso organizado pela
ABCIC e ABCP, em parceria com o IAB.
Inf.  (11) 3259-6866  www.abcic.com.br

Calendário eleitoral
E chegou a hora das eleições para a indicação da nova diretoria
do IAB /SP e de seus representantes no Conselho Superior,
para o biênio 2004-2005.  Confira:

dia 21/11 – encerramento  do prazo de inscrições das cha-
pas dos candidatos e da aprovação de novos sócios aptos a votar
e, também, de serem votados;
dia 26/11 – votação nos núcleos do interior;
dia 27/11 – votação dos sócios da capital (das 10h00 às 20h00);
dia 27/11 – apuração dos votos, na sede do IAB, em São
Paulo. E proclamação dos eleitos. PARTICIPE!
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Iniciamos com uma dura realidade.
Nos primeiros dias de nosso trabalho re-
cebemos uma intimação judicial impu-
tando-nos algo que não era de nossa res-
ponsabilidade, o que exigiu a contra-
tação de advogados, mesmo dentro do
nosso déficit financeiro.

Situação financeira – A partir daí,
um grande esforço foi feito, para sanar
a situação financeira e, com isso, poder
atuar com mais liberdade.  Consegui-
mos reverter a situação que alcançava
um déficit de quase 15 vezes nosso or-
çamento mensal. Encontramos valores
que eram resultantes de outras décadas.
E tudo foi sanado e reestruturado. Fo-
ram movidas mais de 20 ações judiciais
para recuperar valores e corrigir essa si-
tuação. Assim, entregaremos nossa ges-
tão com saldo positivo, além de crédi-
tos a receber. Conseguimos também
contar com uma assessoria jurídica que
atende a nossos associados de maneira
muito eficiente.

Eventos e debates – Em paralelo a
essa permanente atuação, buscamos
aprofundar nosso trabalho promoven-
do eventos culturais que valorizassem
nossa atividade. Foram organizados
dezenas de exposições e debates que
geraram ampla divulgação e discussão
dentro de nossa área e na mídia.

Entre os eventos internacionais, a pa-
lestra do arquiteto Luigi Snozzi, a Ex-
posição da produção recente de Veneza
e a exposição da Arquitetura Francesa
Contemporânea. No campo de nossa
produção nacional, algumas iniciativas
merecem citação: a exposição
Novíssimos Arquitetos, com  a produ-
ção de arquitetos formados há cinco

Um IAB diferente
Com este editorial, estamos finalizando quatro anos de atuação

à frente do IAB/SP. Assim, gostaria de rememorar algumas conquistas
que possibilitaram o sucesso desta gestão participativa:

anos, abrindo uma oportunidade aos
nossos mais novos colegas; a exposição
“O que São Paulo perdeu”, mostrando
a produção dos arquitetos cujos proje-
tos não foram executados, no momento
exato em que se discutia as eleições mu-
nicipais, o que possibilitou que todos os
candidatos se comprometessem a cha-
mar o IAB para contratar arquitetos na
organização de concursos. Quanto à
nossa cidade, foram organizados vários
eventos tendo como tema a própria ci-
dade de São Paulo, que atraíram cente-
nas de colegas que participaram e de-
bateram, mostrando toda a
potencialidade da rica contribuição que
podemos dar como entidade e profissi-
onais.

Depoimentos – Um dos eventos sig-
nificativos foi, sem duvida, o Ciclo de
Debates Geração de Arquitetos, que
gerou um dos mais importantes mo-
mentos de nossa entidade com a parti-
cipação de mais de uma centena de pro-
fissionais de várias gerações, que pres-
taram depoimentos sobre sua formação,
atuação e sobre o IAB. Tivemos a opor-
tunidade de contar com depoimentos de
colegas que, aqui no IAB, prestaram o
ultimo depoimento de suas vidas, como
o arquiteto Eduardo Corona, Miguel
Forte e Roberto Tibau. Foram depoi-
mentos históricos, que contaram com a
presença de mais de três mil profissio-
nais. Estamos ainda tentando viabilizar
a publicação desses depoimentos, mas
já contamos com os CD”s  com imagens
e obras dos depoentes..

Assim, podemos dizer que poucas ve-
zes nossa entidade teve tantos eventos
como nesses quatro anos, possibilitan-

do que o IAB ampliasse seu espaço na
mídia, além de ser permanentemente
consultado sobre as mais diversas situ-
ações relacionadas à nossa profissão e
às questões urbanas.

Concursos – A firme posição do IAB/
SP em relação à atuação irregular de
profissionais estrangeiros no Brasil, e de
concursos e contratações públicas fora
dos padrões (vide o Maharish Tower e
o Concurso do MAC), fortaleceu nosso
papel como interlocutor principal dos
arquitetos frente a essa situação. Nossa
permanente posição em prol dos con-
cursos públicos de arquitetura gerou
uma quantidade de iniciativas jamais
ocorridas, ocasionando uma quantida-
de de realizações, que gerou inclusive
debates em nossa sede para aprimorar
a organização dos concursos.

As premiações tradicionais do IAB -
Premiação Anual e a de Jovens Arqui-
tetos - tiveram considerado número de
participantes, incluindo  importantes
nomes de profissionais.

Núcleos – Nunca os núcleos do IAB
tiveram tanto espaço como nesta ges-
tão: Congressos organizados no interi-
or, espaço de debate e ampla divulga-
ção de suas  atividades. Quase dois mil
novos sócios ingressaram no IAB/SP nos
últimos  anos.

Por outro lado, a atuação firme na de-
fesa da implantação de nosso Colégio
Brasileiro de Arquitetos fez com que São
Paulo assumisse a vice-presidência Naci-
onal do IAB, inicialmente com o colega
Tibiriçá e, a seguir, com o o presidente
do Departamento de São Paulo.

O tombamento de nossa sede, proces-
so iniciado em outra gestão, mas finali-
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zado na atual gestão, mostra a firme di-
reção de valorização de nossa entidade
e de nosso patrimônio. Esperamos que
o processo de recuperação de nossa his-
tórica sede, que infelizmente não pôde
ser iniciado, possa começar em breve.

Site e Boletim – Desde o inicio va-
lorizamos muito a comunicação com
nossos associados. Iniciamos no pri-
meiro mês a criação de nosso boletim
on line, que leva quinzenalmente a to-
dos associados e à mídia  informações
importantes e notícias sobre eventos.
A valorização e mudança de nosso site
foi outra diretriz forte. Assumimos a
gestão de nossa pagina na Internet,
possibilitando a atualização de manei-
ra muito rápida e ampliando seus ser-
viços. Hoje, todos eventos são noticia-
dos, possibilitando a todos   informar-
se sobre o que foi discutido e apresen-
tado. Todos associados quites têm um
espaço dentro do site, com informa-
ções e fotos de seus trabalhos, possibi-
litando o conhecimento a todos inte-

ressados, e cumprindo um importante
papel do IAB em divulgar o trabalho
de seus associados. Foram criados tex-
tos explicativos ao público em geral so-
bre o que é arquitetura, o que faz o ar-
quiteto, e o que é um projeto de ar-
quitetura, além de um espaço reserva-
do aos sócios, com senha, que lhes per-
mite acessar documentos e informa-
ções sobre nossa atividade profissional.
No último mês, registramos mais de
550 mil page views. Um número fan-
tástico para um site institucional, sem
propaganda, direcionado a um público
restrito. Além disso, devemos registrar
a presença de nosso boletim impresso,
que chega à edição nº 40, com edições
mensais, registrando fatos, comunica-
dos, eventos e debates da entidade

Bienal – Por fim, a V Bienal Inter-
nacional de Arquitetura que atraiu um
público de quase 200 mil visitantes. Pes-
quisa realizada demonstrou que 89%
dos visitantes acharam a exposição boa
e ótima. Isso comprova o sucesso dessa

empreitada. Em recente reunião do
Conselho da Bienal para o balanço da
V BIA, foi aprovada a VI BIA no perío-
do de setembro a novembro de 2005, já
contemplando, a nosso pedido, uma ex-
posição no mínimo de dois meses aber-
ta ao público.

Participação – Sem dúvida, pode-
mos dizer que estamos entregando uma
entidade bem diferente daquela que as-
sumimos. Uma entidade mais jovem,
dentro de seus 60 anos, e muito mais
ágil.  E isso se deve ao trabalho de vári-
as pessoas, desde membros da direto-
ria, de associados, de funcionários, de
ex-presidentes; enfim do trabalho de
pessoas que apostam no IAB  como o
mais importante órgão de representa-
ção dos arquitetos, e que dedicam par-
te de sua vida para que o IAB perma-
neça  atuante e vivo. A todos, o meu
muito obrigado.

GILBERTO BELLEZA,
 presidente do IAB/SP,

vice-presidente do IAB nacional

 J
R

FJ
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Design brasileiro
Com 333 trabalhos inscritos, ocorreu o 17º Prêmio Design MCB. A solenidade
de premiação foi realizada no dia 6 de novembro no Museu da Casa Brasileira,
em São Paulo. Confira a lista dos designers vencedores:

Categoria: mobiliário
1º lugar: Michel Amoult

(Poltrona Pelicano)
2º lugar: Manoel Bandeira

Menções:
FixDesign/Camila Fix

Laboratório de Design/Heloisa Crocco,
Júlia Weinschek, Fernanda Schuch e

Caroline Weisheimer

Categoria: protótipo mobiliário
1º lugar: Thomaz Ribeiro Bondioli

Categoria: utensílios
1º lugar: Manoel Bandeira
2º lugar: Edison Barone

Menções:
Márcia Cirne Lima
Bruno Novo, Fábio Gaspar e Frederico Gelli

Categoria: têxteis
e revestimentos
1º lugar: Karin Wittmann/
Gueto Ecodesign
2º lugar: Fernanda Vitale

Categoria: iluminação
1º lugar:  Fernando Prado Lopes

(Luminário Giro)
2º lugar: Ivana Rosa
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Informações:  premiodesign@mcb.sp.gov.br  (11) 3032-3727

Categoria: protótipo
equipamentos de construção
1º lugar: Flávia Riccó (Lavatório Slim)

Categoria: equipamentos
eletro-eletrônicos

1º lugar: Levi Girardi, Luiz Alves, Fábio
Frederico e Cristiano Nishimura

IN MEMORIAM 

Um arquiteto
do interior
Arquiteto e profes-
sor, morreu no dia 3,
em São Carlos, SP.
Homenageado du-
rante o III Congres-
so Estadual de Ar-
quitetos, Gastão, que
se diplomou em

1953 pela Fau-Usp, foi um dos primeiros ar-
quitetos a se instalar no interior do Estado.

Categoria: equipamentos
de construção
1º lugar:  Edison Luiz Anholon/Deca
2º lugar:  Sidney Rufca

Categoria: ensaios críticos
1º lugar:  Rosana Rita Folz
2º lugar:   João de Souza Leite

Gestão de Castro Lima
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V BIA

2 0 

BIÊNIO 2002/2003 
Esta gestão

JANEIRO
Ao anunciar a nova gestão, o Bo’25, regis-
trava a manchete do editorial: “Futuro de
trabalho . E de esperança”, que se trans-
formou numa  marca da nova Diretoria.

O IAB divulga nota, posicionando-se so-
bre o novo Plano Diretor da Cidade de
São Paulo. E questiona aspectos do docu-
mento, entre os quais, o da captação de
recursos e o das formas de participação
da comunidade e dos partidos políticos.

O Bo’25 publica a relação dos presiden-
tes dos núcleos do IAB no interior  elei-
tos para o biênio 2002-2003.

dia 15 – Com a presença do presidente
do IAB, é instalado o Núcleo de Suzano,
na Grande São Paulo.

dia 22 – O edifício-sede do IAB é tom-
bado pelo Condephaat, com resolução
aprovada pelo secretário estadual da Cul-
tura, Marcos Mendonça.

dia 26 – Solenidade de posse da nova Di-
retoria (e comemoração do tombamento do
edifício-sede da entidade). Durante a ceri-
mônia, o novo presidente entrega diplomas
de agradecimento ao arquiteto  Galiano
Ciampaglia, da equipe que projetou o
edíficio. E também a Cerqueira César, que
foi representado por sua filha Marina.

dia 29 – Ato de premiação do Concurso
Sede Rede Globo, em São Paulo, que re-
cebeu 117 trabalhos inscritos. Organiza-
do via Internet, o concurso contou o
apoio e organização do IAB paulista.

FEVEREIRO
dia 5 – A Diretoria do IAB participa de
um café da manhã com representantes
de empresas colaboradoras da entidade,
quando é apresentada a programação de
atividades da nova gestão.

dia 26 – É realizada, na sede do IAB, a pri-
meira reunião de trabalho com representan-
tes dos Núcleos de Americana, Araraquara,
Bauru, Campinas, Marília,  Mogi das Cru-
zes, Santo André, São Carlos, São José dos
Campos, Sorocaba e de Vinhedo.

Passo a passo
passo
passo
passo

MARÇO
dia 20 – O presidente recepciona cara-
vana de 40 estudantes da Faculdade de
Arquitetura de Niterói-RJ.

ABRIL
dia 4 – Belleza e o vice Antonio Carlos
Sant‘Anna participam em Piracicaba, SP
do ato de lançamento do concurso
Memorial à República.

MAIO
dia 5 – Em carta enviada à prefeita Mar-
ta Suplicy,  o IAB se posiciona sobre a
mudança do piso da avenida Paulista e a
intervenção na extensão da avenida Fa-
ria Lima, descacterizando o projeto do
arq. Saide de Souza.

dia 13 – Em solenidade realizada na sede
do IAB, com a presença da perfeita Marta
Suplicy e da imprensa, é divulgado o re-
sultado do concurso do Largo da Batata,
no bairro de Pinheiros, na capital. Vence-
dores: equipe  Tito Lívio (1º lugar); equi-
pe Maria do Carmo Vilarino (2º) e equipe
Espallargas Gimenez (3º). Ao falar sobre
a premiação, a prefeita assegurou: “ este
não é um concurso para ficar na gaveta”.

dia 18 – Concluindo a 114a reunião do Con-
selho Superior do IAB, em Salvador, BA, é
realizada a eleição da nova diretoria do IAB
nacional:  Haroldo Pinheiro é reeleito pre-
sidente e Gilberto Belleza, o vice.

JUNHO
dia 18 – Debate e Exposição “Os
novíssimos”, que contou com o apoio do
IAB, da revista ProjetoDesign e da Gail.

dia 27 – Com  a apresentação da banda
M. Maggo (do arq. Tito Lívio), acontece a
1a Quinta Musical, uma festa de confra-
ternização entre arquitetos e estudantes
no bar do IAB, que reabre suas portas..

JULHO
dia 3 – Com o objetivo de dinamizar os
núcleos do IAB no interior, Belleza reú-
ne-se , na sede do IAB, com  represen-
tantes dos núcleos de Campinas, Mogi
das Cruzes (Alto Tietê), Jundiaí, Santos,
São Carlos, ABC, Sumaré e Guarulhos.
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AGOSTO
é  implantado o novo site do IAB (bole-
tim on line), com notícias sobre concur-
sos e atividades da entidade.

é divulgado o resultado do 1º Prêmio
Cauê de Arquitetura, com duas catego-
rias: projeto residencial e projeto de es-
paços urbanos. Vencedores: Grupo Una
e João Cauduro.

dia 27 – Em solenidade na Prefeitura de
Piracicaba, SP, com a presença do presi-
dente do IAB e autoridades do municí-
pio, são anunciados os vencedores do con-
curso Memorial à República, que recebeu
75 trabalhos. Os premiados: equipe Álva-
ro Puntoni (1º), equipe Paulo Massao (2º)
e equipe Juliana Corradini (3º).

dia 28 – debate “Código de Obras de São
Paulo”, com Nabil Bonduki, Míriam
Tibiriça, Luiz Bloch e Eduardo Noguei-
ra Martins, representante do IAB na ela-
boração do Código de Obras em vigor.

dia 29 – Com patrocínio da Fademac,
acontece mais uma Quinta Musical, com
a apresentação da banda ¾, do arq. José
Borelli Neto.

SETEMBRO
Sai resultado do Prêmio pré-fabricados
2002 para estudantes de Arquitetura.

dia 5 – Cerimônia de homenagem ao novo
presidente da UIA, Jaime Lerner e a
Miguel Pereira, que encerra seu mandato
como vice-presidente da UIA/Região III.

dia 17 – Um projeto para o Centro Histó-
rico de Sumaré, SP: o concurso recebeu 57
propostas. Os vencedores: equipe Hector
Vigliecca (1º lugar), equipe Fábio Nunes
(2º), equipe Humberto Kzure-Cerquera
(3º) e equipe Lilian Dal Pian (4º).

OUTUBRO
No Bo’30, depoimentos dos candidatos (se-
gundo turno) Geraldo Alckmin e José
Genoino, ao Governo do Estado, sobre
questões relacionadas à atividade profissio-
nal do arquiteto e  à lei de licitações. As ques-
tões foram elaboradas pela Diretoria do IAB.

dia 10 – Debate “O novo Plano Diretor.
E agora?”, com a participação do secre-
tário municipal de Planejamento Urba-
no, Jorge Wilheim e do arquiteto-verea-
dor, Nabil Bonduki

dia 29 – debate: Avaliação Concursos de
Arquitetura. Com os debatedores Gilber-
to Belleza, Pedro Cury, Roberto Aflalo,
José Carlos Ribeiro e Hector Vigliecca.

dia 31 – Acontece a 3a Quinta Musical,
com a apresentação da  Travelling Band.

NOVEMBRO
dia 5 – Apresentação, do programa Mo-
numenta, pelo arq. Taddei Neto. Atualmen-
te, é coordenado pelo arq. Marcelo Ferraz.

DEZEMBRO
Em carta à Câmara Municipal de São Paulo,
o IAB manifesta-se contrário à proposta de
aprovação de legislação que regulariza o co-
mércio informal em corredores da cidade.

O IAB posiciona-se sobre a contratação de
escritórios de arquitetura para a execução
dos planos setoriais das subprefeituras.

dia 5 – Com  a presença do governador Ge-
raldo Alckmin, de autoridades da Secretaria
da Juventude, Esportes e Lazer estadual,
além do presidente do IAB/SP e do IAB/
DN, é lançado o concurso de idéias para a
Modernização do Conjunto Desportivo
Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera.

dia 6 – I Exposição Arquitetura em Aço,
com apoio do CBCA.

dia 10 – Solenidade de Premiação IAB/SP’02,
que registrou o recorde de 147 inscrições.

dia 11 – Dia do Arquiteto: é divulgado, em
São Paulo, o anteprojeto de lei para a cria-
ção do Colégio Brasileiro de Arquitetos. O
evento teve a participação do presidente do
IAB/DN, além dos presidentes da Abea,
AsBEA, FNA, Abap e do IAB paulista.

dia 12 – Sai o resultado do concurso “Aque-
cimento solar na arquitetura”,  criado pelo
Instituto Procobre, com parceria da
Soletrol e apoio do IAB.

tetura. Uma gestão que coincide com a ad-
ministração federal do petista de Luiz
Ignácio (Lula ) da Silva, de Geraldo
Alckmin, do PSDB, no governo do  Esta-
do e de Marta Suplicy, do PT, na prefeitu-
ra municipal.. Ao longo de sua gestão apoi-
ada numa equipe de profissionais jovens

e experientes o IAB viveu um momento
histórico e dinâmico desenhado por desa-
fios, crises, esperanças, mudanças e deci-
sões. Na linha do tempo, o leitor é convi-
dado para rever os principais fatos que
marcaram a atuação da equipe, que diri-
giu o IAB de 2002 a 2003 :AAo ser reeleito presidente do IAB/SP,

em 2001, para o biênio 2002/2003, o ar-
quiteto Gilberto Belleza  convidava os ar-
quitetos para uma gestão participativa e
inovadora, “de trabalho e de esperança”,
para se repensar o IAB, a arquitetura , a
cidade e o papel do profissional de arqui-
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JANEIRO
Sai resultado do Concurso de propostas e so-
luções urbanas para Santana de Parnaíba, na
Grande São Paulo. Projeto vencedor: equipe
André Luiz Prado e Bruno Santa Cecília, de
Belo Horizonte, MG. Em 2º: equipe Álvaro
Puntoni e em 3º, equipe Isabel Imbronito.

dia 25 – Abertura da exposição “De volta
ao centro”, na Galeria Prestes Maia, com par-
ticipação do IAB e da Emurb, reunindo pro-
jetos de iniciativa privada e pública para a
revitalização da área central da capital.

FEVEREIRO
dia 18 -  Reunião da Comissão de Con-
cursos do IAB.

dia 25 – debate sobre “honorários na
produção de Arquitetura”,  com Benno
Perelmuter, Edson Elito, Julio Neves,
Paulo Bastos e João Marcos de Almeida.

MARÇO
dia 21 e 22 – 3º Congresso Estadual de
Arquitetos de São Paulo, em São Carlos,
SP. Em discussão, o tema “Arquitetura e
Urbanismo face à globalização”, eixo
temático do XVII CBA.

ABRIL
dia 29 – Abertura do XVII Congresso Bra-
sileiro de Arquitetos, no RioCentro. Sob
o tema “Arquitetura e Urbanismo face à
globalização”, o megaevento reuniu mais
de cinco mil participantes, incluindo nu-
merosa delegação de arquitetos paulistas.
Na festa de abertura, ocorreu a cerimônia
de outorga do colar de ouro a Marcos
Konder e a Joaquim Guedes.

MAIO
dia 3 – Encerramento do XVII Congres-
so Brasileiro de Arquitetos. Destaque: a
divulgação de documento com apoio dos
congressistas à criação do CBA: “SIM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo”

dia 5 – Sai o resultado do Concurso La-
boratório da Unicamp. SP. Em 1º lugar,
o projeto da equipe Clóvis Cunha e, em
2º, o da equipe Dal Pian Arquitetos.

dia 14 – Em solenidade realizada no Pa-
lácio dos Bandeirantes, é anunciado o re-
sultado final do concurso Modernização
do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz
Guimarães, no Ibirapuera. Entre os 47 tra-
balhos inscritos, o projeto escolhido pelo
júri foi o da equipe Hector Vigliecca. Em
2º., o projeto da equipe Luciano Margoto
e em 3º, o da equipe Francisco Spadoni.

JUNHO
dia 11 – Inauguração da exposição-ho-
menagem a “Oswaldo Corrêa Gonçalves/
60 anos de Arquitetura”, ex-presidente e
membro da primeira diretoria do IAB/
SP (1943).

dia 30 – Paulo Sophia participa de reu-
nião para discutir e apoiar o projeto do
auditório no Ibirapuera, de Oscar
Niemeyer, objeto de polêmicas em al-
guns setores da sociedade.

JULHO
dia 2 – O presidente do IAB paulista e
Haroldo Pinheiro, presidente do IAB na-
cional, além de representantes de núcle-
os do interior, participam de reunião, na
sede do IAB, com Jaime Lerner, presi-
dente da UIA, para discutir detalhes do
concurso “celebração das cidades”.

dia 4 – Palestra do prefeito de Bilbao,
Espanha, arquiteto Ibon Areso:
“Bilbao, a metamorfose de uma metró-
pole industrial”.

AGOSTO
dia 12 – Debate: “Arquitetura neoclás-
sica: para onde vamos?” Com Paulo Men-
des da Rocha,  Olgaria Matos, Alberto
Botti e Benedito de Lima Toledo.

dia 13 – Com 60 projetos inscritos,
acontece a 2a edição do Prêmio Cauê
de Arquitetura  promovido pela
Camargo Correa (Cimento), com  apoio
e organização do IAB. Vencedores:
equipe Roberto Araré Senmes (catego-
ria obras realizadas); equipe Mario
Figueroa (categoria edifícios de qual-
quer natureza); equipe Sidônio Porto
(categoria interiores, pisos e revesti-
mentos); equipe Mario Biselli (catego-
ria espaços urbanos).

dia 29 – Com a presença de Belleza e
Paulo Sophia, é instalado oficialmente o
Núcleo de Bauru, no interior paulista.

SETEMBRO
dia 3 – debate (segunda rodada): “Arqui-
tetura neoclássica: para onde vamos?”.
Com  Benedito Abbud, Abílio Guerra,
Henrique Cambiaghi, Belleza, Pedro
Paulo de Melo Saraiva e Joaquim
Guedes.

dia 4 – Abertura da exposição dos 50 pro-
jetos selecionados na 4a edição da
Premiação CSN na Construção Civil, em
parceria com o IAB.

BIÊNIO 2002/2003 
Esta gestão
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dia 11– Abertura do 117º Cosu, na sede
do IAB, em São Paulo. Em discussão, a
cidade, a criação do Colégio de Arquite-
tos e a Conferência das Cidades.

dia 14 – V BIA – Com a presença de mais
de dez mil convidados, abertura da V
Bienal de Arquitetura e Design Interna-
cional de São Paulo. Sob o tema “Metró-
pole”, o evento organizado pela Funda-
ção Bienal e pelo IAB, registrou cerca de
200 mil visitantes vindos da capital, de
outros Estados e do Exterior. Antes da
abertura oficial, houve a cerimônia de
outorga do colar de ouro a Carlos M.
Fayet e Pedro Paulo de Melo Saraiva.

dia 18 – palestra do arq. italiano Ernesto
D’Alfonso, professor de Composição do
Politécnico de Milão: “Concursos de Ar-
quitetura:  de Brunelleschi a Libeskind”.

OUTUBRO
dia 23 – Eleftérios Athanaspoulos, re-
presentando o IAB, integra a delegação
paulista que participou da Conferência
das Cidades, em Brasília, DF.

dia 27 –  O IAB outorga o título de “sócio
honorário”  ao beato  frei Galvão, respon-
sável pela construção do Mosteiro da Luz,
em São Paulo: o único edifício religioso
executado em taipa de pilão que sobrevi-
veu inteiro, na cidade, segundo o prof,
Benedito Lima de Toledo. O título (pos-
mortem) foi entregue ao frei Almario
Andrade Silva, representante da Ordem
dos Franciscanos, que classificou a inicia-
tiva de “um gesto inspirado e iluminado”.

NOVEMBRO
dia 6 – 60 anos – Comemoração dos 60
anos de criação do IAB/SP (veja matéria
na página 9)

dia 10 – Reunião na sede do IAB para a
definição preliminar das chapas que con-
correm às eleições para a escolha da nova
diretoria.

dia 19 – Inauguração da exposição-ho-
menagem a Roberto José Goulart Tibau
organizada  pelo IAB e pela Universida-
de de São Judas Tadeu, onde o arquiteto
lecionou. Arquiteto, professor e doutor
acadêmico, nasceu em Niterói, RJ,
diplomou-se pela Belas Artes do Rio e
atuou, profissionalmente em São Paulo,
onde se fixou a convite de Hélio Duarte.

dia 27 -  Apuração dos votos para  escolha
da nova diretoria (veja matéria na página 8)

“A gestão da jovem Diretoria encabeçada por Belleza, a par
da serenidade e do êxito com que conduziu os diferentes
e complexos assuntos de interesse dos arquitetos ativos,
em São Paulo, ensejou e garantiu a livre expressão das
nossas correntes de pensamento, incluindo as próprias
contradições que nos caracterizam!”
João Honório

“Acabei ingressando no IAB, a convite de Elisabete
França. A atual gestão abriu um espaço para os jovens
e aqui estou  para aprender com os mais experientes.
E também para somar”,
Polyana de Melo Leite

“Podemos analisar esta gestão, olhando a Bienal de São Paulo,
que foi o fecho de sua atuação. Ou seja:  alterou-se
a forma de organizar os debates, os concursos, a forma de
mostrar a produção arquitetônica. E isso se refletiu na Bienal.
O atual presidente trouxe, enfim, uma visão mais jovem,
participativa, alegre e humanista para nós e para o IAB”,
Rita Vaz

“Ele conseguiu fazer uma coisa histórica, que eu chamo
de ecumenismo:  reuniu várias escolas de Arquitetura
e gerações no IAB. Outro ponto forte foi o número de
eventos organizado que foi resultou desse ecletismo.
E, principalmente, a organização de uma Bienal de alto
nível, além da luta pela criação de nosso Colégio”,
Elisabete França

“Abnegado observador das palavras e de seus nexos, na
construção do discurso, só consegui achar esta palavra
para qualificar a imagem das atividades do IAB/SP  nos
últimos anos: pletora, vocábulo ao qual os dicionários
atribuem um sentido figurado, superlativo e apropriado:
superanbundância e exuberância. A quantidade de
eventos, concursos, conferências e debates, depoimentos
é uma referência necessária e justa, comprometida com
o reconhecimento sem favor. Oxalá de um tal
entusiasmo cívico e paixão profissional se corporifique
a contribuição maior e mais desejada: a fundação do
Colégio Brasileiro de Arquitetos”,
Miguel Pereira

“Como colega e participante, quero parabenizar o Belleza:
ele conseguiu mostrar a força que a arquitetura e o IAB
têm junto à sociedade.. lutando pela qualidade  da
arquitetura, pela classe e o fortalecimento do IAB!
Parabéns! ,
Ana Maria Abreu Sandim, do núcleo Alto Tietê

“O importante, agora, é o futuro. O que faremos, juntos,
daqui para frente”,
Lilian dal Pian

DEPOIMENTOS

pesquisa JOSÉ WOLF
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ELEIÇÕES IAB 

Um IAB Forte
um IAB dos arquitetos

Com  quase 70% dos votos, a chapa IAB
Forte, encabeçada pelo arquiteto Pau
lo Sophia, foi eleita para dirigir a en-

tidade no biênio 2004-2005. Uma eleição que,
depois de 16 anos, contou com a participação
de uma chapa de oposição, do interior, refle-
tindo a vitalidade do IAB e o trabalho das últi-
mas gestões junto aos núcleos. A chapa IAB
Forte foi vencedora nas duas urnas da capital
e nas urnas de nove  núcleos do interior –
Araraquara, Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru,
Mogi das Cruzes, São José dos Campos,
Marília, São Carlos e São José do Rio Preto.

A chapa  IAB + perto,  encabeçada por
Ronald Celestino Tanimoto, foi vencedora em
sete núcleos – Suzano, Guarulhos, Campinas
(duas urnas), Americana, Sumaré, Vinhedo e
Sorocaba. Em Itatiba, houve empate.

A eleição, enfim, mostrou a necessidade de
se reestruturar os  núcleos do IAB/SP, já que
votaram junto aos núcleos profissionais, cujos
nomes não constavam da lista de associados
do livro de registro do IAB, além de votarem,
também, associados que contribuíram com
valores menores (e, em alguns, casos não ha-
via contribuição nenhuma) daquele estipula-
do pelo Departamento, contrariando o Esta-
tuto e o Regulamento dos núcleos que  exi-
gem os mesmos valores de contribuição para
todo o Estado.

PROPOSTA
 “Profissão valorizada, arquitetos organizados

e conduzindo definitivamente os processos de
reflexão e produção de espaços de qualidade
para uma sociedade multicultural mais justa sig-
nifica um IAB mais FORTE um IAB dos ar-
quitetos”, defende a proposta vencedora.

Confira, numa síntese, os pontos centrais da
proposta do IAB Forte – IAB dos arquitetos:

Apesar do grande número de arquitetos
que vem se formando a cada ano, um assus-
tador contingente populacional não conta

Nova Diretoria

Presidente:
Paulo Sophia - SP

1º Vice-Presidente:
Eduardo de Jesus Rodrigues - SP

2º Vice-Presidente:
Décio Tozzi - SP

3º Vice-Presidente:
Antonio Cláudio P. da Fonseca - SP

Secretário Geral:
Larissa Garcia Campagner - SP

1º Secretário:
Lílian Dal Pian - SP

2º Secretário:
Cecília Pisetta - SP

1º Tesoureiro:
Carlos Carmelo de Benedetto - SP

2º Tesoureiro:
Pedro Nosralla Júnior – SP

Diretores:
Jaime Cupertino –SP

Pedro de Melo Saraiva –SP
Fernando de Magalhães Mendonça –SP

Regina Helena Vieira Santos –SP
Francisco Prestes Maia Fernandes –SP

Elefterios A. Athanasopoulos –SP

Conselho Fiscal:
Roberto Selmer Jr. –SP

José Renato Soibelmann Melhem –SP
Poliana de Melo Leite -SP

Conselho Superior Titulares:
Gilberto Silva D. Oliveira Belleza – SP

Pedro Antonio Galvão Cury – SP
Pedro Paulo de Mello Saraiva – SP

Joaquim Guedes – SP
Renato Luiz Martins Nunes – Litoral Norte

Edson Jorge Elito – SP
Marcelo Daniel Hobeika - Campinas

Eduardo Habu – Suzano
Mario Yoshinaga - Guarulhos

Conselho Superior Suplentes:
Elisabete França –SP

João Honório de Mello Filho –SP
José Eduardo Tibiriçá –SP

Lucio Gomes Machado –SP
José Magalhães Jr. –SP

Valter Caldana – SP
Paulo César Freire –Sorocaba

Fernando Rodrigues Neto – Sumaré
Aurivaldo Farias de C. Pacheco – Vinhedo

Conselho Superior Consultivo da Diretoria
Antonio Carlos Sant’Anna

Arnaldo Martino
Carlos Bratke

José Carlos Ribeiro de Almeida
Tito Lívio Frascino
Ubirajara Giglioli

Vice-presidentes dos Núcleos
 Joaquim Caetano (Campinas)

 Elisabeth Bottamedi (São Carlos)
Ana Abreu Sandim (Mogi das Cruzes)

Maria Cristina Bondezan (Marília)
Paulo Correa (Bauru)

FO
T
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S:
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Comissão eleitoral – a
comissão foi composta

pelos arquitetos Leo
Tomchinsky, Eduardo

Nogueira Martins Ferreira e
José Ignacio Mesquita Filho

Expectativa e consenso – o escrutínio dos votos reuniu dezenas de arquitetos
na sede do IAB, em São Paulo. Ao final o presidente eleito cumprimenta
e agradece representantes da chapa de oposição

com o trabalho desses profissionais. Deve-
mos defender o Direito à Arquitetura.

Os concursos, as premiações, bienais e múl-
tiplas exposições públicas, manifestações e
enfrentamentos políticos são algumas das ações
desenvolvidas nos últimos anos pelo IAB que,
embora atestem a qualidade das propostas de
trabalho e das plataformas de ação política e cul-
tural do IAB, o quadro econômico por que pas-
sa a nossa sociedade contrasta e minimiza seus
resultados, quer pelas dificuldades estruturais
do próprio IAB, quer pelas dificuldades indivi-
duais dos arquitetos no seu dia a dia.

Aproximar o IAB do dia a dia dos arquite-
tos, promovendo a reflexão sobre  as novas
formas do fazer arquitetônico, defendendo-
os e promovendo a democratização do aces-
so aos contratantes de nossos serviços é a
tarefa de um IAB Forte, cujo programa se
propõe a priorizar os seguintes temas:
1 – A cidade, o IAB e os arquitetos
2 – A Universidade e o IAB
3 – Formação profissional e ensino
4 – A globalização e a mercantilização da
arquitetura
5 – Mercado de trabalho, as políticas de
contratação e remuneração.
6 – O Conselho Estadual do IAB/SP.
7 – IAB/SP no Brasil e na América Latina.
8 – O IAB e outras entidades representativas:
FNA, ABEA, AsBEA e Abap.
9 – O Colégio Brasileiro de Arquitetos e
Urbanistas,
10 – Acompanhamento das políticas públicas:
habitacional, urbana e meio ambiente.
11 – Concursos, premiações, cursos,
seminários, conferências e debates.
12 – Boletim, publicações e as novas
formas de divulgação
13 – A  restauração do edifício-sede do IAB
14 – A reforma do Estatuto do IAB.
15 – O quadro associativo e a
profissionalização da estrutura do IAB

 Atenção! Veja texto, na íntegra, no site do IAB:  www.iabsp.org.br
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ENTREVISTA 
Paulo Sophia

 Que IAB deve surgir, agora?
PAULO SOPHIA Um IAB mais Forte. E, ago-
ra, com a competência do Belleza no Con-
selho Superior. Mas, também, um IAB mais
Forte no interior. E, principalmente mais
perto das grandes questões que nos desafi-
am, questões relacionadas ao espaço
construído, à habitação, ao meio ambiente,
aos recursos naturais, à qualidade de vida
urbana, e à nossa profissão.

 Você é um arquiteto com proje-
ção profissional. Mas, o que essa
campanha trouxe de novo para
sua trajetória?
PAULO SOPHIA Aprendi muito com os co-
legas dos núcleos do interior, principalmen-
te com os colegas do Núcleo de Campinas
que encabeçaram a oposição.  O quê? A dis-

Confira, na seqüência, a entrevista exclusiva com
o presidente eleito do IAB paulista, Paulo Sophia:

posição pela luta política, por um ideal. A
disposição pelo debate, o enfrentamento e
a defesa de idéias, propostas e princípios.
Entretanto quero frisar que o arquiteto não
tem endereço fixo e não existe, portanto,
um arquiteto da capital ou um  arquiteto
do interior. Somos arquitetos em qualquer
lugar do mundo.

 Como analisa a condição pro-
fissional do arquiteto?
PAULO SOPHIA As grandes transformações
tecnológicas da realidade global mudaram,
com certeza, as relações sociais e de traba-
lho, afetando, sem dúvida, a produção
arquitetônica e a atividade profissional. Vi-
vemos numa sociedade na qual a grande
maioria ainda não tem direito à arquitetura.
Assim, a nossa luta estará centrada nessa li-

nha de defesa pelo direito à arquitetura, pelo
direito a um espaço, urbano ou habitacional,
com qualidade e dignidade.

 Dentro de uma visão de diver-
sidade...
PAULO SOPHIA Com  certeza. Diversidade
de linguagens, de conceitos e de origens re-
gionais. Assim, nos propomos a um traba-
lho de itinerância para resgatar valores e
conceitos tão caros de nossa arquitetura e
de nossa identidade cultural.

J.W.

REGISTRO 

OIAB paulista, que surgiu no dia 6 de
novembro de 43, chega aos 60. A data
foi celebrada na sede do IAB paulista,

no dia 6 de novembro, com a presença de
arquitetos, jornalistas, estudantes e empre-
sários da capital e do interior, numa festa de
confraternização, de memória e de planos
para o futuro.

   Criado, em 43, em plena II Guerra Mun-
dial, graças ao sonho de um grupo de jovens
arquitetos – Eduardo Kneese de Melo, Rino
Levi, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo
Corrêa, Abelardo de Souza, Roberto
Cerqueira César, Miguel Forte, Oswaldo
Bratke e Vilanova Artigas – o Instituto con-
quistou seu espaço junto à sociedade
paulista, assumindo a defesa da qualidade e
dignidade da profissão, do ensino de Arqui-
tetura e da cidade.

Ao abrir oficialmente a solenidade, o pre-
sidente do IAB  saudou os presentes e co-
memorou a data, ressaltando que o IAB
completa 60 anos com a mesma vitalidade  e
idealismo de seu período de juventude. “A
história do Instituto de Arquitetos do Brasil
é a história de cada arquiteto e de cada ex-

presidente, que participaram ou participam
das lutas e ideais da entidade”, registrou.

Entre os presentes na cerimônia, os ex-
presidentes do IAB, Julio Neves, Renato
Nunes, Pedro Paulo de Melo Saraiva,
Pedro Cury, Benno Perelmuter, Cesar
Bergström Lourenço, José Magalhães Jr.
e Rita Vaz.

Altivo e renovado

Ao concluir sua saudação, Belleza  anun-
ciou o lançamento do livro “IAB/SP 60
Anos”, cuja edição está sendo coordenada
pelo arq. Dacio Ottoni, além dos CD’s do
ciclo de depoimentos “Geração de arquite-
tos”, que deverá se transformar num valioso
documento da história do IAB em seus 60
anos dignamente vividos.
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Confraternização – a comemoração
dos 60 anos reuniu vários
ex-presidentes da entidade
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COMISSÕES DE TRABALHOS
DO IAB/SP
A atual 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: Arqs. Candido Malta Campos,
Alberto Botti, Joaquim Guedes, José Magalhães Jr. e
Tito Livio Frascino

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Candi Hirano
Composição Inicial: Arqs. Francisco Petraco, Valter
Caldana, Arnaldo Martino, Antonio Carlos Sant’anna
e Paulo Correa

COMISSÃO DE PRATICA PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Lucio Gomes Machado
Composição inicial: Arqs. César Bergstrom, Edson
Elito e Marcos Toledo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Arq. Marco Fogaccia
Composição inicial: Arqs. José Eduardo Tibiriçá,
José Luis Tabith, João Honório de Mello Filho, Valter
Caldana, José Borelli, Ronald Tanimoto e Miguel
Fabregues

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: Arqs. José Carlos Ribeiro de
Almeida, Jon V. Maitrejeam, Haroldo Galo, Guilherne
Mota e Victor Hugo Mori

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
URBANA
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Miranda M. Magnoli,
Ana Maria Antunes Coelho, Fabio Vital, José
Ricardo de Carvalho, Adauto Paes Manso, Pedro
Mendes da Rocha, Issao Minami e Eduardo de
Jesus Rodrigues

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO EM
ARQUITETURA
Coordenação: Arq. Arnaldo Martino
Composição inicial: Arqs. José Luis Tabith, João
Honorio de Melo Filho e José Borelli

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Coordenação: Arq. Anne Marie Summer
Composição inicial: Arqs. Pedro de Melo Saraiva e
Silvana Zione

COMISSÃO DE CONCURSOS
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Antonio Cláudio, Alfredo
Bianco, Eduardo de Castro Mello, Gilberto Belleza,
Jose Carlos Ribeiro de Almeida, Paulo Sophia e Valter
Caldana

COMISSÃO DE HONORÁRIOS DO IAB-SP
Coordenação: (a definir)
Composição inicial: Arqs. Takeo Tanaka, Helia M.
Vendramini Neves, Leda Van Bodegraven, Luis Carlos
Pereira Viviani, Carlos Andrigo, Glaucy Rillian de Oli-
veira, Armando Coppini Jr., Paulo O. Pascotto, Arman-
do Cunha, José Roberto Costa Lima, Leandro Edward
Carlovich, Ricardo Bastos Calabrese, Markus Fernando
Kenzler, Eduardo Habu, Aliana F. V. Teramaki e
Aparecida Bou Ghosn.

CONCURSOS 

Informações:  IAB/SP,  (11) 329-6866  iabsp@iabsp.org.br

Habitasampa
(inscrições até 20 de dezembro)

Projetos para locação social e outros usos,
na área central de São Paulo, dentro do
programa Morar no Centro. Os concursos,
de âmbito nacional, são promovidos pela
Cohab-SP, com organização do IAB.

Revestir-IAB para estudantes
(inscrições até 15 de dezembro)

Objetivo: estimular a reflexão sobre
situações e problema urbanos que possam
ser resolvidos ou atenuados com pequenas
intervenções construtivas, com a utilização
de revestimentos de material cerâmico ou
pedras ornamentais.

Recuperação da Estação
Ferroviária de Araras
(inscrições até 19 de dezembro)

Objetivo: a criação de um projeto
arquitetônico para a recuperação da
histórica estação ferroviária de Araras, no
interior paulista, e sua transformação em
Centro Cultural da cidade. O vencedor vai
firmar um contrato com a Associação de
Cultura de Araras para a elaboração do
projeto completo de arquitetura no novo
centro, no valor de 50 mil reais.

Prêmio Pré-frabricados /
categoria Arquitetos
(questões até 5 de março’04)

Objetivo: obra concluída de edificação ou
edificações , cujo projeto tenha utilizado
como sistema construtivo elementos de
concreto pré-fabricado.  A premiação está
aberta a todos os arquitetos com registro
no Crea, autores de projetos
correspondentes a obras concluídas nos
últimos dez anos, no território brasileiro.
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REPRESENTANTES DO IAB/SP:
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS
Arq. Geraldo Gomes Serra

CEUSO
Miriam Tibiriça – Titular
Gilberto Belleza – 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. João Carlos Cauduro – Titular
Arq. Sylvio de Ulhoa Cintra Filho – Suplente

COMISSÃO FUNDO ROTATIVO ESPECIAL/LOTERIA
HABITACIONAL – SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Arq. José Ignacio Sequeira de Almeida

COMISSÃO OPERAÇÃO URBANA – CENTRO/EMURB
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:
Arqª. Mônica Teófilo Drucker  – Titular
Arqª. Maria Helena Bronowski – Suplente

CONDEPHAAT
Arq. Jon Andoni V. Maitrejean

CONPRESP
Arq. Marcos José Carrilho

CONSEMA
Arq. Eduardo Trani – Titular
Arqª. Violeta Saldanha Kubrusly – Suplente

CREA/SP
Titular
Arqs. Valter Caldana, José Borelli Neto, José Carlos I.
Ribeiro de Almeida, Miguel Gustavo Fabregues, Pedro
Paulo de Melo Saraiva, Elisabete França, Ronald Celestino
Tanimoto, Gilberto Belleza
Suplente
Arqs. 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 – Titular
Arqª. Renata Helena de Paula – Suplente

FÓRUM SÃO PAULO
Arq. Sergio Zaratin – Titular
Arqª. Helena Aparecida Ayoub Silva – Suplente

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
Arq. Pedro Cury – Titular
Arq. Fernando Magalhães Jr. – Suplente

SEHAB / COLEGIADO
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 – Titular
Arq. Gilberto Belleza – Suplente

CONSÓRCIO “PLANTAS ON LINE”
Arq. Paulo Sophia

NOTAS & TOQUES 

Homenagem
A revista Mais Arquitetura e a Intelligent
Table Mobiliário  homenagearam, no dia
11 de dezembro – Dia do Arquiteto –
várias  entidades que, ao longo da história,
se destacaram na luta em favor da
valorização profissional de seus sócios.
Entre os homenageados, o IAB.

Para celebrar
O Brasil (com 147 projetos inscritos,
sendo 73 do Estado de São Paulo), a

Turquia (com 228) e a China (com
132), lideram o ranking de projetos

inscritos no concurso “Celebração
das Cidades”, da UIA.

Instituto Artigas
Em março, deverá ser inaugurado em
Curitiba o Instituto – “Casa Vilanova
Artigas” destinado a pesquisas e
debates sobre arquitetura.
Inf. c/ Giceli Portela,  (41) 3016-1479

Japão
Por iniciativa da Fundação Armando Álvares Penteado e da Fundação Japão, foi montada
no MAC, em São Paulo, a exposição Arquitetura Contemporânea Japonesa – 1985 –
1996/Arquitetura através do Diálogo, reunindo cerca de 100 painéis de projetos
arquitetônicos da província de Kumamoto.

Risco
O Departamento de Arquitetura da USP/São Carlos acaba
de lançar o primeiro número da revista RISCO com ensaios
sobre arquitetura e urbanismo.

  risco@sc.usp.br

E-MAIL 
“Acabo de ler o Boletim’38 do IAB/SP
e tomo a liberdade de parabenizá-los
pelo conteúdo, qualidade, variedade,
abrangência e pelo projeto gráfico,

Blanche Amancio,
jornalista, Ribeirão Preto, SP.

“Recebi o Boletim’38 do IAB: excelente!.
Salvo alguns probleminhas de revisão,
o nosso BO está com qualidade de dar
inveja a muita revista setorial. Parabéns!

Mario Pini,
arquiteto, São Paulo, SP.
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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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CONSELHO DIRETOR – BIÊNIO 2002 / 2003
Presidente: Gilberto Belleza; vice-presidente: Antonio Carlos Sant’anna Jr, Marco Carrilho, Dacio Araújo Benedito Ottoni; vice-presidente
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; Coordenadoras de Núcleos: Arq. Elisabeth Brigida Bottamedi, Maria Cristina Bondezan e Ana Maria Abreu Sandim; 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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RELAÇÃO DE NÚCLEOS
(INTERIOR) DO IAB-SP
AMERICANA
presidente: Arq. Denise Alvares Bittar

ARARAQUARA
presidente: Arqa. Renata Aboud Barbugli

BAURU
presidente: Arqa. Monica Maria Donida

CAMPINAS
presidente: Arq. Marcelo Daniel Hobeika

FRANCA
presidente Arq. Cláudio Barbosa Ferreira

GUARULHOS
presidente: Arq. Mário Yoshinaga

ITATIBA
presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco

JUNDIAÍ
presidente: Arq. Ricardo Ropelli Felippi

LITORAL NORTE
presidente: Arq. Davison Becato

MARÍLIA
presidente: Arqa. Maria Cristina Bondezan

ALTO DO TIETÊ (Mogi das Cruzes, Santa Izabel,
Guaramema, Salesópolis, Arujá, Biretiba Mirim,
Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquacetuba)
presidente: Arqa. Ana Maria Abreu Sandim

PRESIDENTE PRUDENTE
presidente Arq. Kazuo Maezano

RIBEIRÃO PRETO
Presidente: Arq. Onésimo Carvalho

SANTO ANDRÉ
presidente: Arq. Roberto Dias Marin

SÃO CARLOS
presidente: Arqa. Elisabeth Brigida Bottamedi

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
presidente Arqa. Márcia B. Pontes Gestal

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
presidente: Arq. Rolando Rodrigues da Costa

SOROCABA
presidente: Arq. Zuremar Basso Maia

SUMARÉ
presidente: Arq. Marcos Hipólito

SUZANO
presidente: Arq. Eduardo Habu

TAUBATÉ
presidente Arq. Paulo Gomes de Oliveira

VINHEDO
presidente: Arq. Aurivaldo F. de
Carvalho Pacheco

Um livro para se rever, percorrer, des-
cobrir e recordar a V BIA, que atraiu
cerca de de 200 mil visitantes, de 14

de setembro a 2 de novembro.  Com edição
de Ana Gonçalves Magalhães e Jacopo
Crivelli Visconti, o livro-catálogo reúne, numa
edição luxuosa e diagramação dinâmica e mo-
derna, os principais projetos que participa-
ram das mostras e exposições da V BIA, que
teve como foco temático a “Metrópole”. As-
sim, quem não pôde visitar a Bienal, que foi
organizada pela Fundação Bienal e pelo IAB,
poderá se informar com detalhes sobre o
evento, percorrendo textos e capítulos, ob-
servando as imagens , que fazem deste livro
um documento histórico valioso. Além de
valer como referência para uma reflexão ne-
cessária, capaz de “ reavivar em todos nos a
esperança de que se concretize num futuro

RESENHA 
V Bia

Metrópole

próximo, o sonho de termos uma sociedade
mais justa, mais democrática, em que o ho-
mem seja a prioridade na ordem das coisas”,
conforme  deseja Pedro Cury, curador da
Bienal, no texto de apresentação..

Documento que registra centenas de pro-
jetos e trabalhos que fizeram parte das  Re-
presentações Nacionais, das Mostras Espe-
ciais, das Mostras Institucionais, da Exposi-
ção Geral dos Arquitetos, do segmento Me-
trópoles, da mostra dos Convidados Espe-
ciais e do Concurso Internacional de Esco-
las de Arquitetura.

Janeiro
118º Cosu, Natal, RN

Maio
119º Cosu, Brasília, DF, quando será eleita
a nova Diretoria do IAB nacional

AGENDA 

2004
A Diretoria do IAB e o Boletim

desejam a todos os sócios e leitores
um feliz Natal e um 2004 com

muita paz e projetos.
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