BAURU, 31 de outubro de 2019

Ao
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo

Aos cuidados,
Arquiteto e Urbanista Fernando Túlio Salva Rocha Franco
Presidente

Prezado senhor, segue programa da Chapa apresentada pelo Núcleo IAB
Bauru/SP, de acordo com Regimento Eleitoral.

PROGRAMA DE GESTÃO PROPOSTO:

1- PRELIMINARES:
a. Esta chapa reconhece a necessidade de reconstrução política
e técnica do Núcleo IAB-BAURU, que no passado já contou
com cerca de 70 sócios e grande credibilidade das instituições
públicas locais e da população bauruense em geral. A chapa
também reconhece a importância regional do Munícipio de
Bauruna geopolítica do Estado de São Paulo, e deverá
considerar está característica nesta gestão.

2- PROPOSTAS:
a. Retomada das representações nos conselhos municipais
pertinentes a atividade profissional do Arquiteto Urbanista.
b. Retomada do diálogo entre as instituições de categorias
profissionais historicamente ligadas ao Instituto de Arquitetos
do Brasil, tais como OAB, CAU, CREA, MP e demais
associações aderentes no campo político e técnico.
c. Promover o profissional arquiteto urbanista através de ações
culturais, debates técnicos de temas sobre política urbana,
saneamento, sustentabilidade, mobilidade, qualidade da
construção, legislação urbanística e urbana, sistemas de
transporte-trânsito-viário, conservação do patrimônio natural
e edificado, desenvolvimento e crescimento da cidade.
d. Aproximar das Universidades e Instituições de Ensino
Superior para troca e produção de conhecimento sobre
Arquitetura e Urbanismo relacionando do educador com o
profissional na perspectiva da melhoria do espaço construído
e da cidade.
e. Contribuir com as instâncias de aprovação, fiscalização e
gestão do projeto de edifícios e loteamento no sentido de
aumentar a eficácia, diminuir o tempo de aprovação, sem
prejuízo da qualidade arquitetônica e urbanística da cidade e
cumprimento da legislação em vigor.
f. Defender a responsabilidade técnica e autoria do projeto
perante os órgãos de fiscalização da profissional.

g. Aproximar a política e ações do Núcleo do IAB-BAURU, com
demais núcleos do interior de São Paulo e do IAB Estadual e
Federal.
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