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Diretor da URBE - Planejamento, Urbanismo e Arquitetura S/S Ltda.
Arquiteto da FAU / USP pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1959.
Master of City and Regional Planning pela Universidade da California- Berkeley, em 1972.
Doutor em Planejamento Urbano da FAU / USP, em 1973.
Título de Professor Emérito, aprovado pela Congregação da FAU USP, recebido das mãos do diretor: Marcelo
Andrade Roméro e da Vice-Diretora: Maria Cristina da Silva Leme, em 08 de novembro de 2012.
Professor, aposentado em 2006, de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, responsável pela disciplina: Teoria do Planejamento e do Desenvolvimento, no
curso de pós-graduação.
Membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, a partir de julho de 1981.
Atual Presidente da SAJEP-Sociedade Amigos dos Jardins Europa, Paulista e Paulistano, desde 1999.
Fundador do Movimento Defenda São Paulo, uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que defende
a qualidade de vida da cidade de São Paulo, desde 1988.
Foi Membro do Conselho de Administração da EMURB-Empresa Municipal de Urbanização, nomeado pelo
Prefeito José Serra, em janeiro de 2005, até 2011, quando passou para SP-Urbanismo.
Membro da SP-Urbanismo, sucessora da EMURB-Empresa Municipal de Urbanização, a partir de 2011.
Membro do Conselho de Desenvolvimento das Cidades – FECOMERCIO, em exercício

Trabalhos profissionais principais















Concurso privado de Ante-Projetos para a Sede do Clube Sírio Libanês de Santos, em 1964, em equipe com os
arquitetos Manoel Kosciuzsko Correa e Siegbert Zanettini, classificado em 1° lugar.
Obteve o Prêmio Governador do Estado pelo projeto de arquitetura do Museu do Instituto de Energia
Atômica da Universidade de São Paulo, no Salão Paulista de Arte Moderna, em 1965.
Primeiro Prêmio - IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo
Premiação Anual em 1967, na categoria "Habitação Unifamiliar - Projetos Construídos.
Primeiro Prêmio - IAB - Nacional Premiação Bienal em 1968 categoria "Habitação Unifamiliar - Projetos
Construídos".
Menção - IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo. Premiação Anual em 1968 categoria de Trabalhos Escritos em 1968 - categoria de "Trabalhos Escritos em Urbanismo", com o trabalho
"Uma Estrutura Urbana para São Paulo".
Menção - IAB - Institutos de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo.
Premiação Anual em 1968 - categoria "Edifícios para fins Esportivos", com o projeto do Iate Clube de Ilha Bela
e Prêmio na Bienal de Arquitetos em Lima, Peru, em 1970, com o mesmo projeto.
Diretor do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado PMDI para a região Metropolitana de São
Paulo, em 1970.
Foi Secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo de 1976 a 1979, na gestão do Prefeito Olavo
Setúbal e de 1979 a 1981 na gestão do Prefeito Reynaldo de Barros.
Plano Urbanístico de Matupá, Mato Grosso, elaborado através da URBE, em conjunto com o arquiteto Luiz
Carlos Costa e equipe técnica, que elaborou e desenvolveu Plano Urbanístico de uma cidade de 100 mil
habitantes, a nível de estrutura urbana básica e legislação urbanística, com detalhamento executivo para
12.500 habitantes, para se constituir em polo regional de ampla região, no entroncamento das BR 163 e BR
080, incluindo área de colonização agrícola de 400 mil hectares da Agropecuária do Cachimbo, em 1983. A
Fronteira Norte-Engenharia de Desenvolvimento S/C Ltda foi contratada como empresa implantadora do
empreendimento. A sua implantação se deu a partir de 1984. Foi emancipada na forma de município com
cerca de 10.000 habitantes, tendo havido uma primeira eleição para prefeito, em 1990.
Autor técnico do projeto de Lei Federal de Desenvolvimento Urbano, n° 2191/89 apresentado ao Congresso
Nacional pelo deputado pelo PMDB da Bahia, de Vitória da Conquista, Raul Ferraz, que visa definir a função



















social da cidade e da propriedade urbana e introduzir um conjunto de instrumentos jurídicos inovadores a
capacitar as prefeituras a cumprir o mandamento constitucional federal expresso em seu artigo 182.
Assessorou a Prefeitura de Belém na elaboração do projeto de lei do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano, aprovado na integra pela Lei n°7063 do Executivo, com todas as inovações que defendeu nos últimos
anos quanto a uma política urbana de interesse social, sendo Belém a cabeça de uma região metropolitana
com 1,2 milhões de habitantes, em 1991.
Desenvolveu trabalhos de consultoria visando definir Planos Diretores de Bairro, através de metodologia
própria e inovadora para a FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação, uma nova e promissora
forma de os profissionais planejadores alcançarem o cotidiano do cidadão com suas propostas e daquele
tomar consciência política e assim participar do controle dos ambientes urbanos em que vive, na escala dos
bairros de moradia, para loteamentos previamente existentes e desordenados e com grande número de
origem ilegal como alavanca para uma necessária participação na escala dos conjuntos urbanos que são as
cidades e as metrópoles, em 1992.
Desenvolveu trabalho de consultoria para a Prefeitura Municipal de Mauá, com cerca de 300 mil habitantes
visando a elaboração do Plano Diretor, Plano de Governo, aperfeiçoamento institucional do Sistema de
Planejamento Municipal, diretrizes para o Orçamento Anual e Plurianual, e Planos Diretores de Bairro, em
1995.
Desenvolveu projeto de arquitetura para a implantação da Escola Vera Cruz, 2° grau (R.Baumann), reciclando
parcialmente fábrica de cabos da Pirelli e projetando edifícios novos. Projeto executado e em funcionamento
desde há 4 anos, de 1995 até o momento.
Participou como convidado e “relator geral” do II Fôro del Ajusco discutindo o “desarollo Sostenible y las
Metropolis Latino Americanas”, organizado pela PNUMAPrograma de Las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente e El Colégio de México. Realizado na Cidade do México de 31 de maio a 2 de junho de 1995.
Participaram entre outros Eduardo Meira (Perú) que apresentou o Documento de referência, Eduardo Sales
Novaes (Brasil), Alinia Zoccardi (Argentina), Pedro Jacobi (Brasil), Jorge Legorrete (México), Luiz Cesar Queirós
Ribeiro (Brasil); Cleon Ribeiro dos Santos (Brasil); Fernando Tudela (México); Marcos Negrón (Venezuela),
Jorge Wilheim (Brasil); Gustavo Cabrera (México); Arsenio Rodrigues (PNUMA) e Boris Graizbord (México).
Documento Comprovante: Programa (anexo)
Desenvolveu Plano Urbanístico para o Eixo Tamanduateí de Santo André, com 8,5 km de extensão por cerca
de 2 km de largura compreendendo diretrizes urbanísticas, projetos-âncora e marcos monumentais, com
parte de uma estratégia metropolitana de implantação de Corredores Metropolitanos, sua tese de doutorado
defendida em 1973 na FAU USP e como elemento chave de planejamento estratégico da Prefeitura Municipal
de Santo André. Corresponde a uma estrutura urbana de gigantesco porte, sendo que o Corredor
Metropolitano Leste-Oeste ao longo do Rio Tietê, tem uma extensão de 100 km aproximadamente e os 3
demais cerca de 30 a 40. Foi um contrato de trabalho com a Prefeitura de Santo André, concorrendo com
trabalhos do arquiteto e urbanista francês Christian de Potzamparc, e dos arquitetos e urbanistas espanhois
Eduardo Leira e Joan Busquets em trabalho elaborado de 1998 a 2000.
Desenvolveu para a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, um Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano com propostas para elaboração de Planos Diretores de Bairro na escala de cerca de 10 mil habitantes
e algumas intervenções urbanísticas estratégicas a nível de urbanismo (urban design). Inclusive para o seu
centro histórico. Trabalho desenvolvido nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Foi o do bairro BrancaFlor, na periferia de Itapecerica da Serra, o primeiro Plano Diretor de Bairro aprovado por lei no Brasil, sendo
este, o conceito de plano diretor de bairro aprovado por lei, uma proposta original do arquiteto e urbanista
Candido Malta Campos Filho.
Desenvolveu nos anos 2000-2001 o Plano Diretor do Campus da Universidade de São Paulo (CUASO)
coordenando as propostas urbanísticas participando de Comissão nomeada pelo Reitor da Universidade
Jacques Marcovitch por indicação da Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde leciona
urbanismo/planejamento urbano, sendo diretora Maria Ruth Amaral.
Desenvolveu em dezembro de 2004, consultoria em planejamento urbano, visando a elaboração de diretrizes
dos Planos Diretores de Barueri e Santana de Parnaíba, que atendam as necessidades do conjunto de cerca de
20 bairros de Alphaville e Tamboré, seus centros de comércio e serviços e áreas industriais, por contrato com

















a SAI Sociedade Interalpha, que representa os proprietários-moradores. Este trabalho tem base em
Diagnóstico da Situação Urbanística-Ambiental, desenvolvido durante o ano de 2003, e aprovado pela SIA.
Propus além de diretrizes paisagísticas a nível macro, médio e mínimo, uma Via Panorâmica que interligue o
Pico do Jaraguá com o Centro Histórico de Santana do Parnaíba indo até a Aldeia da Serra e ainda propuz
diretrizes urbanísticas para uma nova centralidade metropolitana a partir do Shopping Tamboré, com a
utilização de prédios pontes na direção do Centro Empresarial Alphaville e Estação de Carapicuiba, como
principais opções.
Foi homenageado, na Inauguração da Galeria Lucio Costa, no Congresso Nacional, homenagem prestada aos
profissionais de urbanismo, sobretudo aos de destaque no cenário nacional, onde o Prof. Candido foi um dos
primeiros homenageados, em Brasília, Distrito Federal em 31 de maio de 2005.
Em 2005, prestou serviços de consultoria para execução de Planos De Bairro no território da Subprefeitura de
M’Boi Mirim, referente a formulação de diagnóstico mediante levantamento da situação das condições
urbanísticas e formulação de proposta urbanística dos bairros integrantes do Território da Subprefeitura de
M[Boi Mirim, em especial o Jardim São Luiz.
Elaborou um projeto executivo de arquitetura para a Escola Vera Cruz, com a implantação de uma sala de
ginástica, na Praça Emília Barbosa Lima, n° 23, em São Paulo 2006/2008.
Participou do Curso de Planejamento Urbano realizado na Oficina Municipal, Escola de Cidadania e Gestão
Local, onde ministrou a aula sobre "Uso e Ocupação do Solo Urbano", estruturas urbanas: sistema viário;
Transporte coletivo; Hierarquia dos diferentes níveis de centralidade; Desenho urbano; Gabaritos e
densidades; Zonas de interesse social. Local e data: São Paulo, 17 de março de 2008, na Oficina Municipal,
Rua Padre Garcia Velho, 73 cj 61/64, Pinheiros, das 14 às 17 horas.
Desenvolveu para a Sub Prefeitura de Perus, no Município de São Paulo, para o Distrito de Perus, um Plano
Diretor de Bairro com o dimensionamento, localização e orçamento da infraestrutura e dos equipamentos
comunitários públicos por Unidades Ambientais de Moradia; a definição da infraestrutura e equipamentos
públicos estratégicos a nível do conjunto do Distrito com algumas intervenções urbanísticas estratégicas de
urbanismo e os Correspondentes Projetos Urbanísticos Específicos para as AIU's 1, 2 e 3, conforme orientação
definida no Plano Diretor Estratégico Lei 13430/02 e Plano Regional Estratégico para a Subprefeitura de
Perus, aprovado pela Lei 13885/04. Trabalho desenvolvido em 2008, pelo arquiteto e urbanista Candido
Malta Campos Filho.
Desenvolveu, para a STM-Secretaria de Transportes Metropolitanos, em convenio com a FUPAM-Fundação
para a Pesquisa Ambiental serviços de consultoria técnica especializada para desenvolver estudos para
estabelecer uma distribuição territorial mais equilibrada entre habitação e empregos e para assegurar a
compatibilidade entre o adensamento previsto no Plano Diretor Estratégico da PMSP (PDE) e sua Lei de Uso e
Ocupação do Solo Complementar e a capacidade de suporte da infraestrutura viária e de transportes,
utilizando e ajustando, onde cabível, os instrumentos e os resultados dos trabalhos realizados no Plano
Integrado de transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo - PITU-2025, com o término do
trabalho em janeiro de 2009.
Participou do Curso de Planejamento Urbano realizado na Oficina Municipal, Escola de Cidadania e Gestão
Local, onde ministrou a aula sobre "Visões contemporâneas do zoneamento urbano", e "Uso e ocupação do
solo urbano; zoneamento e planejamento de bairro". Local e data: São Paulo, 23 de março de 2009, na
Oficina Municipal, Rua Padre Garcia Velho, 73 cj 61/64, Pinheiros, o dia todo.
Prestou serviços de Consultoria para a Revisão do PDE- Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo,
para o Vereador José Police Neto, em 2009 e 2010.
Prestou serviços de assessoria de planejamento para o IPPLAN-Instituto de Pesquisa, Administração e
Planejamento de São José dos Campos, para o Cálculo da Capacidade de Suporte do Sistema de Circulação
ofertante da mobilidade no município, onde coordena os trabalhos, pela Urbe Planejamento, Urbanismo e
Arquitetura SS Ltda., desde 19 de dezembro de 2011.

