
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

ATA REUNIÃO DIRETORIA E CONSELHO SUPERIOR DO IABsp 
22 setembro 2016 

 
Presentes: José Armênio Brito Cruz, Maria Helena Flynn, Roberto Portugal Albuquerque, 

Claudio Barbosa Ferreira (Franca), Paulo Cangucu Fraga Burgo (Bauru), Edson 
Jorge Elito, Marco Artigas, João Danielson (Guarulhos), Denis Roberto Castro 
Perez (Campinas), Fabio Lopes Pires (Campinas), Alan Silva Cury (Campinas), 
Anita Affonso Ferreira (Campinas), Marcio Antonio Tonim Colim (Bauru), 
Gilberto Belleza, Débora Pinheiro Frazatto (Campinas), Aldemir Lúcio Rosa 
(Campinas), Douglas Ellwanger (Campinas), Gisele Fernandes Simão Aidar 
(Bauru), Renata Semin e Luis Antonio Jorge. 

Ausências Justificadas: Rafael Schimidt e Nina Waisman 
Início – fim         18:30 às 22:30 horas 
Pauta  Eleições triênio 2017/2019 - aprovação: calendário eleitoral, regimento 

eleitoral e comissão eleitoral; 
Núcleos – Regulares e a Regularizar (dívida do repasse); 
Informes Gerais - espaços do IAB, BNDES, Cursos, XBIAU, 11ª Bienal, eventos 
até dezembro. 

 
Comunicado aos presentes que a Livraria BOOKSTORE no piso térreo do edifício-sede do IABsp, por 
iniciativa do Toninho e de comum acordo com a família de João Batista Vilanova Artigas, passa a ser 
conhecida como LIVRARIA ARTIGAS a partir de hoje.  
 
Os presentes receberam uma cópia dos documentos: 
 
REGIMENTO ELEITORAL 2016 (8 páginas) 
CALENDÁRIO ELEITORAL – Triênio 2017/2019 
COMISSÃO ELEITORAL - a relação nominal dos indicados a compor a comissão – Helena Aparecida Ayoub, 
José Borelli Neto e Paulo Eduardo Fonseca de Campos. 
 
CURSOS - relação dos cursos em andamento 

O DESENHO E A FABRICAÇÃO DIGITAL ministrado por Paula Sertório e Victor Paixão; 
FOTOGRAFIA, ARQUITETURA E CIDADE Um Olhar sobre São Paulo por Pedro Vannucchi; 
GERENCIAMENTO DE OBRAS por Walter Renan Maffei; 
PROJETOS: COMERCIALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E GERENCIAMENTO por Walter Renan Maffei; 
MODELO VIVO por Alice N.M.; 
ARCHITECTURAL REVIT BÁSICO/INTERMEDIÁRIO por Paulo Sena e Tito Sena a ser iniciado em 
Outubro. 

 
A reunião teve início com a leitura realizada pela Debora Frazatto do Regimento Eleitoral tendo sido 
discutidos intensamente algumas questões e alteradas outras como segue:  
  



 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 
No item II – DOS CARGOS ELETIVOS DO DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO - o número de cargos eletivos do 
Conselho Superior, atualmente composto de 9(nove) membros e anteriormente sendo de 11(onze), por 
que esta diferença - número este decorrente do número de arquitetos registrados no CAU-SP e do número 
de arquitetos associados ao IAB/SP; 
 
No item IV – DA INSCRIÇÃO -  ficou consensualmente definido que “será admitida a reeleição de qualquer 
participante do atual Conselho Diretor e Conselho Fiscal do IAB/SP desde que seja em primeira recondução 
para o cargo que está exercendo ou em segunda recondução pleiteando um novo cargo ou função.  Não 
será admitida, portanto, mais do que duas reconduções ao mesmo cargo por um mesmo associado”. Neste 
mesmo item serão impugnadas as chapas, cujos membros estiverem irregulares, segundo entendimento do 
cumprimento desse Regimento Eleitoral 2016”. 
 
No item VI – DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO - ficou decidido que o horário para votação nos núcleos será 
iniciado às 8 (oito) horas em primeira convocação e às 9(nove) horas em segunda convocação e o 
encerramento deverá ocorrer às 15 (quinze) horas.  Este horário permitirá que o material de votação esteja 
na cidade de São Paulo e na sede do IAB/SP até as 20 horas do dia 29 de novembro para apuração final do 
resultado da eleição. Também intensamente discutido a forma operacional de envio do material dos 
núcleos para a sede do IAB/SP bem como no futuro próximo estabelecer eleições por processo digital.     
 
No item IX – PROPAGANDA – “o edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária que procederá as 
eleições será publicado no dia 13 de outubro de 2016 (quinta-feira) em um jornal  
Capital, site do IAB/SP e redes sociais...”  
 
No item XII – JUNTA ELEITORAL – “a designação dos componentes das Juntas Eleitorais será feita até 23 de 
novembro de 2016 (quarta-feira), pela Comissão Eleitoral e, de comum acordo com os responsáveis pelas 
chapas inscritas”. Mais adiante, resolvido que “ as Juntas Eleitorais dos Núcleos deverão enviar à Comissão 
Eleitoral junto com a urna uma cópia, devidamente rubricada pelos membros da Junta, da Ata da 
Assembleia Geral Ordinária do Núcleo que procedeu às eleições”.   
 
No item XIII – APURAÇÃO - ficou decidido que a apuração dos votos dos Núcleos será procedida nos 
próprios núcleos após o encerramento do horário de votação – 15(quinze) horas do dia 28 de novembro e 
em seguida o material será encaminhado à sede do IABsp. Mais adiante – “serão considerados nulos os 
votos que contiverem rasuras que impossibilitem identificar a opção do eleitor, ou quando forem 
assinalados votos para mais de uma chapa”. 
 
Encerrada a leitura, discussão das questões acordadas acima, procedeu-se à votação e aprovação por 
unanimidade do “REGIMENTO ELEITORAL 2016”. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

O arquiteto Marcio Colim então perguntou aos presentes – “Para que serve o IAB e o que ganho 
profissionalmente sendo sócio do IAB?”, questão está respondida pelo presidente do IABsp em longo 
depoimento ao final da reunião, envolvendo sua experiência nestas duas gestões 2012/2013 e 2014/2016.  
 
IAB X CAU 
Mereceu também destaque e permanente discussão a diferença dos papeis institucionais do IAB criado no 
Rio de Janeiro em 1921 e o de São Paulo em 1943 quando comparado ao CAU/BR e os estaduais em 2010. 
 
A seguir vários presentes levantaram a questão de como cobrar a anuidade do IAB/SP, como sendo o atual 
procedimento, parcialmente responsável pelo baixo número de associados adimplentes além da crise 
econômica que assola o país.  
 
Alan Cury, presidente do Núcleo de Campinas então pergunta sobre a questão do repasse dos 20% do valor 
das anuidades pagas pelos associados e que já deveria ter sido encaminhado aos Núcleos. Resposta 
também incluída no depoimento do colega presidente do IAB/SP ao final da reunião. Este depoimento do 
presidente merece um registro especial à parte desta ata, por conta de sua extraordinária relevância 
histórica. 
 
Debora Frazatto levantou a questão das condições de empréstimo da “VIÚVA NEGRA” ao Instituto Cultural 
Itaú, ora em exibição até 23 de outubro e 2016. Questão também abordado no discurso final do colega 
presidente do IABsp. 
 
Encerrada a reunião às 22:30 horas. 
 
 
 
José Armênio de Brito Cruz 
Presidente 
 
 
 
Maria Helena de Moraes Barros Flynn 
Secretária-geral IABsp 
 
 


