
CURRICULUM VITAE  

 

1. Dados Pessoais 

Nome: Paulo Sergio de Sousa e Silva 

Filiação: Thamyres de Sousa e Silva 

     Gertrudes da Cruz Leite de Sousa e Silva 

Data de nascimento: 18/02/1934 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

 

2. Documentos 

Cédula de Identidade: RG. 1.550.686 

Título de Eleitor: 99.587 

Certificado Militar / Carteira de Identidade M.G. 35.191 

CIC: 007.910.328/68 

Registro de Diploma: 2888 / livro H-5 / fl. 49v. / processo 54458/52 

 

3. Formação Universitária 

3.1. Graduação 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).  

Diplomado em 1960. 

3.2. Pós-Graduação 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).  

Área de concentração: Estruturas Ambientais Urbanas, mestrado. 

Curso de Civic Design. University of Edinburgh, Escócia.  

Duração: um ano letivo, com início em outubro de 1962. 



4. Outros cursos e estágios 

Group Training Course in the Field of Housing. Voltado à política habitacional, junto 

ao Housing Bureau, Ministry os Construction, Tokio, organizado pela Japan 

International Cooperation Agency (JICA). Duração: 2 meses, com início em 

outubro de 1980. 

Estágio em Planejamento Regional, Urbanismo e Pré-Fabricação, segundo programa 

estabelecido pela Association pour l’Organisation des Stages dans l’Industrie 

Française (ASTEF). Duração: 5 meses, com início em setembro de 1963.  

 

5. Atividades didáticas 

5.1. Professor de Urbanismo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo (FEBASP). 

Agosto de 1979 a outubro de 1985. 

5.2. Professor de Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos 

(FAUS). Agosto de 1971 a outubro de 1983, tendo passado a titular em 1973, 

com o parecer do Conselho Federal de Educação n° 474/73. 

5.3. Aprovado para ingresso do quadro de instrutores da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), em reunião do Conselho 

Departamental de 5 de janeiro de 1970, homologando indicação feita pelo 

Plenário do Departamento de Projeto. 

 

6. Bolsas de Estudo 

1980 – Bolsa concedida pelo Governo Japonês, para curso de aperfeiçoamento em 

habitação, através da Japan International Cooperation Agency (JICA), 

realizada em Tokyo entre 23 de outubro e 21 de dezembro de 1980. 

1963 – Bolsa concedida pelo Governo Francês, para estágio nos campos do 

Planejamento Regional, do Urbanismo e da Pré-Fabricação, através da ASTEF, 

realizado na França entre 30 de setembro de 1963 e 29 de fevereiro de 1964. 

 

 

 



7. Viagens de interesse profissional 

1985 – México e Cuba: um mês. 

1980 – Japão: dois meses. 

1976 – Canadá e Estados Unidos: três semanas. 

1972 – Estados Unidos: seis semanas. 

1971 – Estados Unidos: dois meses. 

1962 – Grã-Bretanha, Itália, França, Holanda, Alemanha, Suíça, Tchecoslováquia: dois 

anos. 

1960 – Várias viagens pelo Brasil. 

 

Nota: nas referidas viagens têm sido visitados locais e edificações de particular 

interesse cultural, com ênfase nos aspectos de arquitetura e urbanismo, históricos e 

contemporâneos. Têm também ocorrido, quando oportuno, discussões sobre o 

ensino de arquitetura e urbanismo, política habitacional, política ambiental e 

assuntos análogos. Caberia destacar, nesse sentido, as seguintes visitas:  

 

México: assentamentos pré-hispânicos, faculdades de arquitetura. 

Japão: Kyoto, cidade nova de Tama, conjuntos habitacionais, edificações históricas, 

jardins. 

Estados Unidos: obra de Frank Lloyd Wright, Mies Van der Rohe e remanescentes da 

Escola de Chicago, nessa cidade e nas suas imediações. 

Grécia: monumentos clássicos e ilhas, com particular interesse nos espaços urbanos.  

França: arquitetura e urbanismo históricos, cidades novas de Mourenx, Bagnols-sur-

Céze e Toulose-Le-Mirail. Arquitetura contemporânea, com ênfase na obra de 

Le Corbusier. 

Grã-Bretanha: cidades novas de Cumbernald, Stevenage e Letchworth. Bath – 

Conjunto residencial em Sheffield.  

 

 



8. Seminários, simpósios, congressos 

1985 – II Seminário de Trabalho sobre Política Habitacional nas Grandes Metrópoles. 

Sehab – FUNDAP, São Paulo, dezembro de 1985. 

Participação e co-autoria do documento resultante. 

1985 – Curso de Participação Comunitária. IBEAC – COHAB, São Paulo, junho de 1985. 

Participação a convite das entidades. 

1985 – Seminário de Trabalho sobre Política Habitacional na Grande Metrópole. 

Sehab – FUNDAP, São Paulo, maio de 1985. 

Participação na coordenação do tema habitação e gestão urbana. 

1984 – Seminário Habitação: dos Modelos Atuais às Possibilidades de Intervenção a 

Curto Prazo. IPT, São Paulo, novembro de 1984. 

Participação nas três seções técnicas. 

1983 – Seminário Bases para Implantação de uma Política de Cartografia na Região 

Metropolitana de São Paulo. Emplasa, São Paulo, novembro de 1983. 

Participação representando a Sehab. 

1981 – Simpósio Latino Americano: Racionalização da Construção e sua Aplicação às 

Habitações de Interesse Social. IPT, São Paulo, outubro de 1981. 

Participação, autoria e exposição de trabalho apresentado e publicado nos 

anais. 

1981 – Seminário sobre Intervenção Estatal em Reurbanização de Favelas. FUNDAP, 

São Paulo, julho de 1981. 

Participação a convite da entidade. 

1981 – I Seminário sobre Ciências da Conservação e Técnicas Museológicas. Museu 

da Indústria, Comércio e Tecnologia, São Paulo, maio de 1981. 

Participação, autoria de trabalho e exposição. 

1981 – I Encontro Nacional sobre Materiais de Construção. FEHAB, São Paulo, abril de 

1981. 

Participação e relatoria, representando o IAB. 



1981 – Seminário sobre Normas Urbanísticas e de Edificação em Assentamentos Sub-

normais. Fundação Faria Lima – BNH, São Paulo, fevereiro de 1981. 

Participação a convite da entidade. 

1979 – Workshop altos estudos sobre ecodesenvolvimento. CETESB, São Paulo, agosto 

de 1979. 

Participação no evento. 

1978 – Mesa Redonda sobre Política Habitacional. BNH, São Paulo, setembro de 1978. 

Participação como debatedor. 

1977 – Ciclo de Painéis sobre Problemas de Desenvolvimento Urbano. FUNDAP, São 

Paulo, junho de 1977. 

Participação como técnico da Emurb. 

1976 – Alternativa de Desenvolvimento: Pesca, Coleta e Cultivo. SEP, São Paulo, 

setembro de 1976. 

Participação no evento. 

1976 – Seminário Solo Criado. CEPAM, São Paulo, junho de 1976.  

Participação no evento. 

1976 – HABITAT – Fórum sobre Assentamentos Humanos. Vancouver, Canadá. 

Participação no evento. 

1975 – Seminário Regional do Litoral Norte de São Paulo. Ilhabela, São Paulo. 

Participação como técnico da SEP. 

1970 – Seminário de Planejamento Metropolitano. GEGRAN, São Paulo. 

Participação no evento. 

1970 – VII Congresso Interamericano de Planejamento. SIAP-SIAB, Salvador. 

Participação no evento. 

1964 – Seminário O Homem e a Paisagem Paulistana. IAB, São Paulo.  

Participação no evento. 

 

 



9. Trabalhos publicados 

1984 – Reflexões sobre a dialética do desenho urbano.  

Texto apresentado no I Seminário sobre Desenho Urbano no Brasil. Universidade 

de Brasília. Setembro de 1984. 

Publicado no volume 12 de Cadernos Brasileiros de Arquitetura. Setembro de 

1984. pág. 77 a 85. 

1983 – Acesso Memória da Estação Anhangabaú do Metrô.  

Texto e projeto publicados na Revista Projeto n° 58. Dezembro de 1983. 

1981 – Habitação de interesse social - Programa Promorar em São Paulo. Subsídios 

para a racionalização dos projetos. 

Texto apresentado no Simpósio Latino Americano Racionalização da 

Construção, IPT, outubro de 1981 e publicado nos anais do evento. 

1981 – Participação no livro Projeto São Paulo, coordenado pelo arquiteto Jorge 

Wilheim, editado em 1982. 

1980 – Main housing problems and housing policy peculiar to Brazil. 

Measures to counter housing shortage and degradation of residential 

environment in urban áreas. 

Dois textos elaborados como “country report”, apresentados no curso “Group 

training in the field of housing” e divulgados em publicação interna da Japan 

International Cooperation Agency (JICA). 

1979 – Política habitacional 

Texto resultante de trabalho coordenado pelo candidato enquanto diretor do 

IAB, reproduzido em xerox e divulgado no 2° Encontro Estadual de Arquitetos 

em São Paulo. 

1976 – A habitat questionou. 

Depoimento sobre o Fórum Habitat, Vancouver, publicado no n° 13 de C. J. 

Arquitetura. 

1970 – Condições de trabalho e formas de remuneração para serviços de arquiteto. 



Texto resultante de trabalho elaborado junto ao IAB, divulgado através de 

publicação interna do IAB/SP. 

1970 – Residência e Jundiaí. 

Obra publicada na Revista Acrópole n° 371. 

1969 – Residência do arquiteto. 

Obra publicada na Revista Acrópole n° 360. 

1965 – Prefabricação na França: o problema habitacional francês e os sistemas de 

prefabricação em uso na França. 

Texto publicado na Revista Arquitetura n° 40, IAB/GB. 

   

10. Crítica e divulgação de trabalhos 

1983 – Singularidades arquitetônicas e construtivas da Estação Anhangabaú. 

Texto de autoria do arquiteto Eduardo Hotz, do Departamento de Arquitetura 

do Metrô, publicado na Revista Projeto n° 58, de dezembro de 1983, no qual o 

candidato é mencionado como autor, pela Emurb, do projeto da ligação Rua 

Formosa - Rua Xavier de Toledo. 

1983 – Plano Habitacional do Município de São Paulo, 1983/1987. 

 Publicação da Prefeitura do Município de São Paulo, Sempla, na qual o 

candidato é mencionado como participante da elaboração do plano, 

integrando a equipe técnica designada pela Sehab. 

1982 – Residência do arquiteto. 

 Obra publicada sob o n° 93, no Roteiro da Arquitetura Contemporânea em 

São Paulo. Xavier, Lemos, Corona, Editora PINI.  

1980 – Urban Land Policy in Brazil.  

Bolaffi, Gabriel. In: Habitat Intl. Vol. 4. Pergamon, 1980. Grã Bretanha. 

Referência na página 590 ao texto Habitat questionou, de autoria do 

candidato. 

1980 – A Construção em São Paulo. N° 1707. 



Referência ao projeto das passarelas no Anhangabaú, do qual o candidato 

participou como arquiteto da Emurb. 

1978 – As conclusões do debate do IAB sobre a Praça da Sé. 

Matéria publicada na revista A Construção São Paulo n° 1560, na qual o 

candidato é mencionado como organizador de debate ocorrido no IAB sobre 

a nova praça. 

1978 – Plano Diretor do Museu de Ciência e Tecnologia. 

Publicação da Fundação de Pesquisa da Secretaria do Planejamento, Ciência 

e Tecnologia da Bahia, na qual o candidato é mencionado como consultor à 

equipe responsável pela elaboração do plano. 

1977 – Eis aqui a Estação Rodoviária que tentaram esconder da cidade. 

Matéria publicada no Jornal da Tarde de 17/03/1977, sobre o projeto da nova 

Estação Rodoviária, na qual o candidato é mencionado como tendo 

participado do projeto na qualidade de colaborador, como arquiteto da 

Promon. 

1975 – Política Habitacional do Estado. 

Publicação do Governo do Estado de São Paulo onde se menciona a 

participação do candidato na elaboração do plano, como gerente de 

projeto.  

1975 – Reformulação viária, a base do projeto Conceição. 

Matéria publicada na revista A Construção São Paulo n° 1425, referindo-se ao 

candidato como coordenador, por parte da Promon, do Plano de 

Reurbanização de Conceição. 

1974 – Projeto Proposta. 

 Revista Casa e Jardim, de dezembro de 1974, contendo matéria sobre a obra 

do candidato. 

1971 – Silva House. 

Obra publicada no livro Global Interior n° 2 - Houses in Latin America. Editora 

ADA, Tokio, Japão.  

1969 – Pouquíssimas paredes nesta casa de concreto. 



Revista A Casa de Claudia. Editora Abril, julho de 1969. Matéria sobre a obra 

do candidato. 

1969 – Os vencedores da Bienal. 

Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 4 de outubro de 1969, 

referindo-se à residência particular projetada pelo candidato, menção 

honrosa no setor habitação individual. 

1961 – Fórum em São José dos Campos. 

Revista Habitat n° 63. Crítica a projeto elaborado pelo candidato no curso de 

graduação. 

 

11. Exposições e prêmios 

1983 – Participante da Premiação anual IAB/SP 1983. 

1974 – Participante da Premiação anual IAB/SP 1974. 

1970 – Participante da 1° Bienal de Arquitetura Peruana. Fevereiro de 1970. 

1970 – Segundo lugar no Concurso Público para anteprojeto de um Monumento aos 

Expedicionários do Brasil, promovido pela Prefeitura de São Paulo. 

1969 – Menção Honrosa conferida pelo Juri Internacional de Arquitetura da Bienal de 

São Paulo, em outubro de 1969. 

1969 – Prêmio IAB/SP na categoria de habitação uni familiar. 

 

12. Outras atividades 

1981 – Indicado pelo IAB/SP, em junho de 1981, para compor lista tríplice que 

representaria a entidade na Comissão da Construção Civil do Conselho 

Estadual de Política Industrial, Comercial e Agro-Industrial. 

1981 – Indicado representante do IAB/SP, em abril de 1981, junto à 1° Feira Nacional 

de Habitação. 

1979 – 3° vice-presidente do IAB/SP, no biênio 78-79. 



1975 – Designado representante da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) do 

Estado de São Paulo, em julho de 1975, junto ao Conselho de Orientação do 

Fundo Estadual de Financiamento de Habitação (Fundhab). 

1973 – Designado pelo Prefeito do Município de São Paulo, em fevereiro de 1973, 

para integrar, como representante do IAB/SP, a comissão de zoneamento da 

COGEP. 

 

13. Cargos e atividades técnicas 

1986-1991 – Arquiteto autônomo atuante nas áreas de concepção	   e	   desenvolvimento	   de	  

projetos	  de	  edificações	  residenciais,	  comerciais	  e	  de	  serviços,	  de	  orientação	  técnica	  de	  obras	  e	  

de	   estudos,	   projetos	   e	   consultoria	   nas	   áreasde	   habitação,	   meio	   ambiente	   e	   planejamento	  

físico.	  

1983-1985 – Assessor técnico de intervenções urbanas, abrangendo as áreas de 

Habitação de Desenvolvimento Urbano, junto ao gabinete da Secretaria da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sehab) do Município de São Paulo. 

1976-1983 – Arquiteto especialista senior, responsável por estudos, planos e projetos 

nas áreas de arquitetura e planejamento urbano, junto à Empresa Municipal 

de Urbanização - São Paulo (Emurb). 

1975-1976 – Arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento (SEP) do Estado de 

São Paulo, tendo atuado como gerente de projetos nas áreas de 

planejamento territorial e habitação. 

1969-1975  Arquiteto e urbanista da Promon Engenharia S.A., com as atribuições de 

chefe adjunto da divisão de arquitetura e chefe da divisão de planejamento 

urbano. 

1967-1969 – Arquiteto e urbanista da Hidroservice Engenharia de Projetos Ltda., 

participando de trabalhos no campo do planejamento físico. 

1964-1967 – Sócio fundador do escritório Serra e Silva Arquitetos Associados Ltda., 

participando como diretor técnico, tendo sido autor, em conjunto com o 

arquiteto Geraldo G. Serra, de todos os projetos a cargo do escritório. 



1963 – Arquiteto urbanista junto ao Bella Vista Studio, chefiado pelo arquiteto e 

urbanista Percy Johnson-Marshall, em Edinburgo, Escócia. Participação, em 

curto período, em projetos na área do planejamento urbano. 

1961-1962 – Jovem arquiteto colaborador junto ao escritório de projetos do arquiteto 

Vilanova Artigas. 

1961 – Arquiteto com atividade autônoma nos campos de arquitetura e 

planejamento físico.  

 

14. Principais trabalhos 

1983-1985 – Concepção, planos diretores, estudos de viabilidade e detalhamento, 

nos níveis de anteprojeto ou projeto executivo, de urbanismo e arquitetura, de 

empreendimentos habitacionais de interesse social. 

Participação: responsável pelos trabalhos como assessor de intervenções 

urbanas junto ao gabinete da Sehab, e a grupo de trabalho intersecretarial, 

estabelecido na Assessoria Especial do Prefeito.  

1983-1985 – Coordenação geral, estudos e projetos urbanísticos e arquitetônicos 

referentes ao Projeto Mutirão Nossa Senhora da Penha, empreendimento 

habitacional de interesse social, em implantação. 

Participação: autoria do projeto e coordenação do empreendimento, como 

assessor de intervenções urbanas junto ao gabinete da Sehab. 

1984 – Elaboração de estudos e propostas preliminares, tendo em vista a destinação 

de instalações subterrâneas situadas ao longo da Avenida Paulista. 

Participação: responsável pelos trabalhos, como assessor de intervenções 

urbanas junto ao gabinete da Sehab. 

1983-1984 – Elaboração do Plano Habitacional do Município de São Paulo 1983/1987. 

Participação: membro da equipe responsável, como assessor de intervenções 

urbanas junto ao gabinete da Sehab. 

1983 – Residência J.R. Campos / Jundiaí (executada). 

Participação: autor do projeto. 



1981-1983 – Estudos, plano e projetos urbanísticos e de arquitetura, referentes a vários 

conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, localizados 

no município de São Paulo. Empreendimento da Prefeitura como parte 

integrante do Projeto Promorar. 

Participação: responsável pelos trabalhos de urbanismo e arquitetura, com 

arquiteto sênior da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) e como chefe 

da equipe de projetos do Programa Promorar, desde janeiro de 1981. 

1980 – Estudos, plano diretor físico, projeto do altar e instalações complementares, 

referentes à adaptação do Campo d Marte / São Paulo, para a missa 

celebrada pela S.S. o Papa João Paulo II, por ocasião de sua visita ao Brasil. 

Participação: autoria e coordenação do plano diretor, do projeto do altar e 

projetos complementares, acompanhamento dos trabalhos de sua 

implantação e participação na coordenação do evento, como arquiteto e 

urbanista da Emurb.  

1980 – Residência Sandro Miani, Picinguaba, Ubatuba, SP (executada). 

Participação: autor do projeto. 

1980 – Estudos urbanísticos e de arquitetura, desenvolvidos até o nível de anteprojeto, 

relativos a sistema de seis passarelas para pedestres e estações de trólebus, ao 

longo do Vale do Anhangabaú, em São Paulo. 

Participação: responsável pelos trabalhos, em conjunto com o arquiteto 

Domingos Theodoro de Azevedo Netto, como arquiteto e urbanista da Emurb.  

1980 – Residência Osmar P. S. Silva, São Paulo (executada).  

Participação: autor do projeto. 

1980 – Estudos para subsidiar plano de aquisição, pela Prefeitura, de áreas ao longo 

da Linha Leste-Oeste do Metrô, para fins de urbanização. 

Participação: responsável pelos estudos, como arquiteto e urbanista da Emurb.  

1979 – Edifício comercial no Largo São Francisco, associado a instalações técnicas do 

Metrô. Participação: estudos de viabilidade e autoria do anteprojeto 

arquitetônico da alternativa selecionada, como arquiteto e urbanista da 

Emurb.  



1979 – Edifício comercial associado ao acesso Arouche, da Estação República do 

Metrô. 

Participação: estudos de viabilidade e autoria do anteprojeto arquitetônico 

da alternativa selecionada, como arquiteto e urbanista da Emurb.  

1979 – Projeto básico da remodelação da Praça da República, adequando-a aos 

acessos à Estação do Metrô.  

Participação: responsável pelo projeto em sua versão original, trabalhando em 

conjunto com a Cia. do Metrô, como arquiteto e urbanista da Emurb.  

1979 – Residência Wronovski, São Paulo (executada). 

Participação: autor do projeto. 

1978 – Residência M.M. Gomes, Piedade, São Paulo (executada). 

Participação: autor do projeto. 

1978 – Plano Diretor do Museu de Ciência e Tecnologia de Salvador, Bahia. 

Participação: consultor da equipe da Fundação de Pesquisas (CPE), d 

Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, responsável pela 

elaboração do trabalho. 

1978 – Estudos, plano e projetos na área de planejamento urbano, relativos ao 

impacto de obras do Metrô sobre áreas urbanas, visando adequá-las às suas 

novas funções, particularmente em torno das estações Bresser, Tatuapé e 

Belenzinho. 

Participação: responsável pelos aspectos do urbanismo e arquitetura, como 

arquiteto e urbanista da Emurb.  

1978 – Projeto básico de passagem subterrânea para pedestres no Vale do 

Anhangabaú, interligada à estação do Metrô.  

Participação: responsável, como arquiteto e urbanista da Emurb, pela fase 

final dos estudos, trabalhando em conjunto com a Cia. do Metrô e com a 

firma de consultoria encarregada de desenvolver o projeto. 

1977 – Projeto básico dos acessos Dr. Falcão e Formosa da Estação Anhangabaú do 

Metrô e espaços públicos contíguos, com ênfase nos aspectos urbanísticos , 

particularmente junto à Ladeira da Memória, adjacente à estrutura projetada.  



Participação: responsável, como arquiteto e urbanista da Emurb, pelos 

estudos, trabalhando em conjunto com a Cia. do Metrô. 

1977 – Projeto básico da remodelação do Largo Santa Cecília, adequando-a aos 

acessos à Estação do Metrô.  

Participação: responsável pela primeira versão do projeto, como arquiteto e 

urbanista da Emurb, trabalhando em conjunto com a Cia. do Metrô. 

1976 – Conjunto de edifícios residenciais e comerciais situados na área do Plano de 

Renovação de Conceição em São Paulo, envolvendo duas torres residenciais. 

Participação: estudos de viabilidade e autoria do anteprojeto arquitetônico 

de alternativa selecionada, como arquiteto e urbanista da Emurb. 

1975-1976 – Projeto Macro-Eixo Rio / São Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de 

Economia e Planejamento (SEP) do Estado de São Paulo.Estudos e proposições 

de diretrizes quanto à política de ocupação de área abrangendo 36 

municípios, envolvendo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte do Estado. 

Participação: gerente do projeto por parte da Coordenadoria de 

Planejamento e Projetos Especiais, tendo atuado durante os primeiros dezoito 

meses do projeto. 

1975 – Plano Habitacional do Estado de São Paulo, abrangendo estudos e 

proposição de diretrizes quanto à política habitacional do Estado. Trabalho 

interdisciplinar envolvendo secretarias do Governo e outros órgãos públicos, 

sob coordenação da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). 

Participação: gerente de projeto. 

1975 – Estudo de localização e caracterização de projetos habitacionais na Grane 

São Paulo, executado para a Emplasa. 

Participação: consultor da equipe da Promon Engenharia S.A., encarregada 

do estudo.  

1975 – Conjunto residencial em São Bernardo do Campo, elaborado para a ROSBC, 

abrangendo estudo de viabilidade, preparo de programa, dimensionamento, 

plano de massa e normas para projeto. 

Participação: coordenador geral dos trabalhos e responsável pelos aspectos 

urbanísticos, como arquiteto e urbanista da Promon. 



1974-1975 – Plano Diretor do Complexo Industrial da Cobrasma, em Sumaré, São 

Paulo, abrangendo a subdivisão a área, vias de acesso, rodo e ferroviárias, 

movimento de terra e infraestrutura. 

Participação: assessoria à equipe encarregada do projeto, como arquiteto e 

urbanista da Promon. 

1971-1975 – Conjunto residencial em Brasília. Projeto completo de unidades 

residenciais destinadas aos funcionários do DNER em Brasília, localizadas em 

duas superquadras e projeto executivo dos edifícios. 

Participação: coordenação geral dos trabalhos e responsabilidade pelos 

projetos urbanísticos e arquitetônicos, como arquiteto e urbanista da Promon. 

1974 – Plano de Renovação Urbana da área contígua à estação Conceição do 

Metrô, elaborado para a Emurb, abrangendo estudos de viabilidade técnica e 

econômica, anteprojeto urbanístico, programa de implantação e preparo de 

instrumentação institucional. 

Participação: coordenador geral dos trabalhos e responsável pelos aspectos 

urbanísticos, como arquiteto e urbanista da Promon. 

1973 – Estudo dos canais de distribuição situados no Pólo Petroquímico de Camaçari, 

Bahia, abrangendo pré-dimensionamento, compatibilização e traçado 

preliminar de ferrovias, rodovias, rede elétrica e tubovias.  

Participação: responsável pelos aspectos de ordenação física, como arquiteto 

e urbanista da Promon. 

1972-1973 – Projeto completo das instalações da Ford em Taubaté abrangendo 

edifícios industriais, vestiários, sanitários e escritórios. 

Participação: responsável pelo projeto arquitetônico, como arquiteto e 

urbanista da Promon. 

1968 – Plano Preliminar da Área Metropolitana de Belo Horizonte. 

Participação: responsável pelos aspectos de planejamento físico, como 

arquiteto e urbanista da Hidroservice. 

1972 – Projeto das instalações da General Motors em São José dos Campos. 



Participação: responsável pela adaptação às condições locais de sistema 

construtivo, detalhes e especificações de projeto elaborado por terceiros, 

como arquiteto e urbanista da Promon. 

1972 – Projeto de paisagismo da Rodovia Peruíbe – Iguape. 

Participação: como arquiteto da Promon, do projeto elaborado por Burle 

Marx. 

1971– Residência Sousa e Silva, Ubatuba (executada). 

Participação: autor do projeto. 

1970 – Residência Sandoval, Barra do Una, São Sebastião (executada). 

 Participação: autor do projeto. 

1969-1971 – Estudo de viabilidade e projeto arquitetônico de Estação Rodoviária 

contígua à Estação Tietê do Metrô, elaborado para a Secretaria de 

Transportes do Estado. 

Participação: como arquiteto e urbanista da Promon em colaboração com o 

arquiteto Marcelo A. Fragelli, autor do projeto.  

1969 – Estudo de Viabilidade do Centro de Abastecimento de Belo Horizonte. 

Participação: responsável pela concepção do conjunto e pelo anteprojeto de 

avaliação, durante a primeira etapa os trabalhos, como arquiteto e urbanista 

da Hidroservice. 

1969 – Diagnóstico das sub-regiões norte e nordeste da Grande São Paulo, para o 

Gegran. 

Participação: responsável pelo Setor Territorial e pela coordenação geral dos 

estudos, durante a primeira etapa do trabalho, como arquiteto e urbanista da 

Hidroservice. 

1968 – Plano Preliminar de Desenvolvimento Local Integrado do Município de Campo 

Grande, Mato Grosso. 

Participação: responsável pelo planejamento físico e pela coordenação geral 

dos trabalhos, como arquiteto e urbanista da Hidroservice. 



1967 – Análise e prognósticos relativos à expansão urbana e demográfica da Baixada 

Santista, até o ano 2000, como subsídios para plano de aproveitamento de 

recursos hídricos, no âmbito do convênio Hibrace. 

Participação: responsável pelos estudos, como arquiteto e urbanista da 

Hidroservice. 

1967 – Plano de Desenvolvimento Integrado do Município de Contagem, na área 

metropolitana de Belo Horizonte – reconhecimento preliminar. 

Participação: responsável pelo planejamento físico e pela coordenação geral 

dos trabalhos, como arquiteto e urbanista da Hidroservice. 

1967 – Grupo Escolar no Ibirapuera, São Paulo, projeto elaborado para o FECE 

(executado). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Livraria Francisco Alves, Shopping Center Iguatemi, arranjo do interior 

(executado). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Conjunto de residências para o Ministério da Aeronáutica, Pirassununga. 

Arranjo físico do conjunto e projeto físico das unidades (executado). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Residência Fábio Sandoval, Jundiaí (executada). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Auditório e cinema para o Ministério da Aeronáutica, Pirassununga 

(executado). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Edifício para alojamento de cadetes, laboratórios e instalações 

complementares, localizado no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, projetado 

para o Ministério da Aeronáutica. 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Refeitório para a escola de Cadetes, com instalações complementares: 

cozinha, armazéns, frigoríficos e sistema de remoção e incineração de detritos 

para o Ministério da Aeronáutica (executado). 



Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

 1966 – Ginásio coberto, piscina olímpica e instalações de fisioterapia para o 

Ministério da Aeronáutica (executado). 

Participação: co-autor, em conjunto com o arquiteto Geraldo G. Serra. 

1966 – Plano Básico Urbanístico do Município de Osasco. 

Participação: colaboração com o escritório do arquiteto Jorge Wilheim. 

1966 – Residência Sousa e Silva, São Paulo (executada). 

Participação: autor do projeto. 

1966 – Plano Básico Urbanístico do Vale do Rio Tietê, na área metropolitana de São 

Paulo. 

Participação: colaboração com o escritório do arquiteto Jorge Wilheim. 

1963 – Projetos na área do planejamento urbano. 

Participação, em curto período, como arquiteto urbanista (architect planner) 

junto ao Bella Vista Studio, chefiado pelo arquiteto e urbanista Percy Johnson-

Marshall, em Edinburgh, Escócia. 

1962 – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Projeto 

executivo.  

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1962 – Vestiários do São Paulo Futebol Clube. Anteprojeto. 

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1962 – Estádio da Portuguesa de Desportos. Anteprojeto. 

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1961 – Santa Paula Iate Clube. Projeto executivo. 

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1961 – Palácio do Governador em Goiânia. Estudo Preliminar. 



Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1961 – Sindicato de metalúrgicos de São Paulo. Projeto executivo.  

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

1961 – Sindicato de Tecelões de Itú, São Paulo. Projeto executivo. 

Participação: como arquiteto júnior (jovem arquiteto colaborador) do 

escritório do arquiteto Vilanova Artigas. 

 

 


