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ATA DE JULGAMENTO COMISSÃO JULGADORA 

CATEGORIA: TÉCNICAS E TECNOLOGIAS 

PREMIAÇÃO IAB 2021 - CENTRO OESTE 

 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IABco 2021 se reuniram no dia 20 de 

dezembro, às 14h00, horário de Brasília, por meio da plataforma Google Meet, para apreciar, 

de forma conjunta, os trabalhos recebidos pelo IABco. 

 

Os trabalhos foram abertos na plataforma na presença do júri composto pelos arquitetos Raul 

Maravilhas, Raissa Monteiro e Rogério Rezende.  O Arquiteto e Urbanista Gilson Paranhos, 

anteriormente convidado para compor a comissão, solicitou sua retirada por ter vínculo 

indireto com uma das propostas submetidas. 

 

Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria "Técnicas e Tecnologias" 02 

(dois) trabalhos.  

 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Reiterando, todo o processo de julgamento decorreu sem a presença do arquiteto Gilson 

Paranhos e nenhum dos membros da comissão julgadora discutiu as submissões ou critérios 

avaliativos com tal integrante.  

 

Os dois projetos enviados, ORLA LIVRE e SEDE ATIX, apresentam contribuições importantes 

para o campo da arquitetura e do urbanismo no âmbito das técnicas e tecnologias.  

 

Após análise e discussão, o júri decidiu premiar o projeto ORLA LIVRE, com destaque para  

“Atuação Pública”, entendendo-o como a conjunção de diversos instrumentos urbanísticos, 

jurídicos, de gestão do território e projetação em prol do atendimento do interesse público. Em 

uma cidade que se criou com um ideal de solo livre, numa zona destinada ao uso comum e de 

acesso a um bem fundamental, a situação de apropriação indevida que antecede à implantação 
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do ORLA LIVRE representava um desafio fundamental, civilizacional, no sentido de afirmação 

de uma civitas.  

 

Seu enfrentamento demandou, demanda e demandará (pois a cidadania é antes uma prática 

que uma obra passível de ser completada) a combinação de esforços em distintas frentes de 

atuação. O projeto ORLA LIVRE foi capaz de captar o problema em sua complexidade, atacando 

a questão na forma ações concretas, planos diretores, estratégias de publicização, entre outras 

ações. Tal conjunção revelou uma exemplar técnica de governo na área de ordenamento 

territorial que a qualifica para a premiação. 

 

 

 

Brasília, 20 de dezembro de 2021 
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