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1. Balanço 2016

1.a. Dívidas
1.b. Receitas



1.a. DÍVIDAS

Passivo fornecedores
Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda
Maffei Consultores de Digitação
Condomínio Edifício Iab
Conceito Consultoria em Projetos
Da Costa Furlan & Ito Ltda
O.P. Rigueiro Serviços Administrativos
Central Nacional Unimed- Cooperativa Cen
André Goldman Arquitetura Eireli -ME
Laborprint Grafica e Editora LTDA
BCO Advogados
Sistema  SD Escola

Obrigações tributárias
Pis a Recolher
Irrf Fonte a Recolher
Retenções Pis/Cofins/ Csll
Inss Retido a Recolher
IPTU a Recolher

R$14.481,13
R$4.900,00

R$120.030,00
R$4.000,00
R$2.400,00

R$25.632,00
R$4.312,20

R$12.000,00
R$3.500,00

R$28,560.57
R$7593,40

R$375,29
R$1.686,53
R$4.275,39
R$1.092,21
R$8.854,91



Obrigações sociais
Fgts
Inss Empregados a Recolher

Encargos Sociais / Férias / 13º
Provisão de Férias
Provisão Encargos Sociais S/Féria

Parcelamentos
Parcelamento PPI
Parcelamento Inss
Emprestimo Santander
PMSP [ISS]

Execução Grupo de Eventos Design Consultants Ltda. (IX BIAU)
Núcleos IBAsp Interior
Diretorio Nacional IAB
Prestação de contas CAU

TOTAL

R$9.630,24
R$23.633,47

R$5.701,36
R$2.069,57

R$427.116,69
R$26.337,66
R$80.486,87

R$411.916,69

R$524.564,15
R$22.300,00
R$ 2.160,00

R$280.000,00

-$2.047.622,33



1.b. RECEITAS 

Aluguel térreo R$2.000,00
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1.c. CONTAS CORRENTES INÍCIO DE 2017

Condomínio
Contador [Bertola]
Sistema [SD]
Servidor 
Advogados

Luz [Eletropaulo]
Telefone [Vivo]

Salários [Emerson, Ari]
Salários P.J. [Daya]
Vala Transporte
Vale Refeição
FGTS
GPS
I.R.F.

TOTAL 1:

R$9.000
R$2.000

R$380
R$170
R$650

R$320,00
R$550,00

R$5.400,00
R$7.200,00

R$600,00
R$1.300,00

R$600,00
R$2500,00

R$200,00

R$30.870,00



Parcelamento PPI
Parcelamento Pref
Parcelamento Santander
Parcelamento INSS1:
Parcelamento INSS2:
Parcelamento INSS3:
Parcelamento INSS4:
Parcelamento FGTS [aguardando]:

TOTAL2:

TOTAL 1+2:

R$4.500
R$2.000
R$5.100

R$590
R$540
R$510
R$505

R$11.945,00

-R$42.815,00
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PLATAFORMA ABERTA IABsp

Amparar e (re)estabelecer conexões entre a multiplicidade de práticas 
sobre os mais variados temas relacionados à arquitetura e ao urbanismo, 
caracterizando-se então como suporte - uma plataforma aberta à 
proposição de todos os associados, frente à realidade contemporânea da 
profissão. 



PLATAFORMA ABERTA IABsp: POLÍTICAS PUBLICAS

_ Acompanhar em todo o estado de São Paulo a implementação das políticas 
públicas relacionadas ao campo da arquitetura e urbanismo por meio do 
estabelecimento de uma rede de pesquisadores e gestores da categoria;

_ Atuar e contribuir para a análise crítica e viabilização de projetos transformadores 
nas cidades, regiões metropolitanas e no Estado São Paulo;
 
_ Atuar na difusão de boas referências de políticas públicas bem como apoiar as 
administrações públicas na valorização do Projeto e na promoção de concursos 
públicos que possibilitem o debate sobre o futuro de nossas cidades; 

_ Articular o conjunto dos arquitetos, principalmente os arquitetos em formação, para 
a importância na participação na construção de legislações que promovam melhorias 
concretas nas cidades.





Posicionamentos públicos. 



PLATAFORMA ABERTA IABsp: CULTURA

_ A X Bienal (2013) se abriu para a cidade se conectando com a rede de transporte enquanto 
que, como desdobramento, a XI Bienal (prevista para 2017) enfatizará o processo de sua 
estruturação.. Neste campo pretende-se atuar para fazer destas práticas ações permanentes; 

_ Fomento a Seminários e Colóquios Nacionais e Internacionais que busquem debater as 
questões prementes de nossa realidade sempre pautando o fortalecimento do Projeto e seu 
papel para a transformação da realidade; 

_ Promoção da análise e reconhecimento das realizações e atuações transformadoras da 
categoria a e demais agentes ao longo de cada período, difundindo experiências e realizações 
de destaque;

_ Retomada de linha editorial com a publicação de material que subsidie a reflexão e a atuação 
dos arquitetos na sua atuação profissional nos mais diversos campos de atuação;

_ Ampliar a interlocução com a sociedade civil e preparar junto a direção nacional do IAB as 
bases para o Congresso UIA 2020. 

_  Divulgar e promover a produção do Arquitetos e Estudantes de arquitetura 



PLATAFORMA ABERTA IABsp: CULTURA

Primeiras ações
1. Organização da XI Bienal de arquitetura.
2. Realização de debates públicos com temas da pauta urbana.
3. Abertura do espaço para eventos culturais relacionados com 

arquitetura e urbanismo.



Bienal de arquitetura





Debate sobre aumento de velocidade nas marginais.



Realização de eventos sobre mapeamento colaborativo.



Lançamento do livro “Vilanova Artigas: casa paulistas”.





Lançamento do livro “Visível e Invisível na Arquitetura”.



Sessão de espaço para o bloco de 
Carnaval Ilu Oba de Min..



Palestra da Diana Agrest.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO

_ Fomentar atividades e disciplinas que propiciem a integração de docentes e 
estudantes das diversas instituições de ensino de todo o Estado  fortalecendo 
o debate dos desafios da profissão e das questões urbanas e ambientais e 
promovendo a difusão de conhecimento;

_ Promover e apoiar cursos de extensão em parceria com os associados que 
promovam e difundam o conhecimento específico de interesse da categoria;

_ Promover em parceria com outras entidades cursos a distância ou de auto 
instrução de apoio ao exercício profissional de arquitetos e urbanistas;

_ Apoiar e fomentar pesquisas aplicadas à atuação dos arquitetos e 
urbanistas em parceria com os associados e demais entidades promotoras 
do conhecimento científico.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO

Primeiras ações
1. Preparação de chamamento aberto para cursos e oficinas [em 

andamento].
2. Abertura de espaço para aulas de entidades acadêmicas: Escola 

da Cidade | FAU USP.
3. Elaboração de propostas para editais nacionais e internacionais 

de pesquisa sobre questões urbanas.



Oficina do ENANPUR organizada no espaço.



Seminário de realidade e cultura 
Contemporâneas da Escola da Cidade.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: PROFISSIONAL

_ Buscar integração com as demais entidades profissionais de modo a 
fortalecer o exercício da profissão nas suas mais diferentes formas e a prática 
projetual;

_ Estruturar apoio complementar às demais entidades profissionais para o 
exercício profissional, em especial junto aos governos e grandes 
corporações; 

_ Estudar os marcos regulatórios que interferem na atuação profissional 
buscando sua  consolidação; 

_ Acompanhar o processo de legislação que impacta diretamente na forma 
de contratação dos arquitetos e nas boas práticas de projeto.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: PROFISSIONAL

Primeiras ações
1. Reuniões de apresentação com CAU | ASBEA | SASP | ABAP
2. Reuniões no CEAU e realização do seminário “O Papel do projeto 

na sociedade brasileira”. 
3. Abertura de canal de dialogo com estudantes: Entre:FAUs
4. Reunião com vereadores da Comissão de Política Urbana da 

CMSP.
5. Reunião com entidades representativas da sociedade Civil.



Reunião com entidades representativas da sociedade 



PLATAFORMA ABERTA IABsp: DIÁLOGO

_ Articular o encontro da categoria com os diferentes agentes da sociedade 
civil buscando criar novas pontes entre demandas e potenciais projetos; 

_ Promover e fortalecer o diálogo com as porções mais vulneráveis da 
população, buscando auxiliar nos processos que se referem ao nosso campo 
de atuação; 

_ Criar um campo de debate entre arquitetos e os diferentes movimentos 
socias e coletivos de ativistas que discutem questões urbanas, promovendo o 
trabalho interdisciplinar e criação de um espaço amplo e democrático de 
debate.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: DIÁLOGO

Primeiras ações.
1. 1ª Assembleia geral
2. Novos grupos temáticos: operações urbanas | meio ambiente | 

política e legislação urbana.
3. Criação de grupo aberto de discussões urbanas.
4. Criação de uma agenda pública aberta.



Grupo aberto de discussões sobre a pauta urbana.



Agenda aberta.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: INSTITUCIONAL

Ampliar o número de associados que convivam no IAB e que o entendam 
como entidade representativa e importante é fundamental para ampliar as 
receitas do Instituto, assim como aprimorar e facilitar o sistema de cobrança 
da taxa. Além desta meta, são formas de se alcançar nossos objetivos de 
modo consistente incentivar e promover eventos que remunerem o IAB 
através da cessão de espaços com cobrança de aluguéis; realizar cursos 
presenciais e à distância, concursos de projeto e outras formas de rendas 
acessórias como publicidade no site e outros.

Importante também é reforçar que todo este trabalho passa, de igual forma, 
pelo fortalecimento do IAB em todo o Estado de São Paulo, com igual 
intensidade, sendo compromisso dessa gestão a ampliação das ações junto 
aos núcleos, visando seu fortalecimento institucional inclusive com a criação 
da Diretoria Extraordinária Regional.



PLATAFORMA ABERTA IABsp: INSTITUCIONAL

Primeiras ações
1. Campanha de chamamento para novos associados com novo 

sistema de cobrança
2. Chamamento para locação dos espaços do IABsp.
3. Realização de série de reuniões com demais grupos.
4. Organização do próximo COSU em São Paulo.
5. Organização de novas formas de captação financeira: plano de 

cotas de patrocínio | leilão de parede.



Oficina de planejamento.



Campanha de chamamento de novos associados.



Campanha de chamamento de novos associados.



Campanha de chamamento de novos associados.



Chamamento para locação dos espaços do IABsp.



Plano de cotas de patrocínio
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