
 
 
 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
iab@iab.org.br | +55 31 3225-6408 

Rua Mestre Lucas, 70 – Cruzeiro 
CEP 30310-240, Belo Horizonte – MG 

 

ATA DE JULGAMENTO 

CATEGORIA: Urbanismo, Planejamento e Cidades 

PREMIAÇÃO IABco 2021 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IAB CO 2021 analisaram entre os dias 10 e 18 

de dezembro os trabalhos recebidos pelo IAB até o prazo de 09 de dezembro, para a avaliação 

de acordo com os critérios estabelecidos no “edital” e na “carta de orientação do júri” desta 

premiação. 

Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria “Urbanismo, Planejamento e Cidades” 

01 (um) trabalho. 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 

O projeto para a REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO POVO NO SETOR SOCMERCIAL SUL foi 

ratificado como Projeto Vencedor. O projeto não é inovador e nem possui predicados estéticos 

extraordinários, no entanto, destaca-se pela funcionalidade e, sobretudo, pelo mérito de iniciar 

um processo de melhoria da qualidade urbanística da área em questão. 

Destaca-se a intenção de ampliar a utilização do espaço público, com a remoção de obstáculos 

para a circulação de pessoas e colocação de iluminação, para uso noturno. O elemento estético 

principal do projeto também contribui para fortalecer a identidade do espaço. Ressalta-se, 

finalmente, que a intervenção fornece elementos para complementação e melhorias futuras, 

podendo funcionar como elemento auxiliar no âmbito de uma estratégia mais ampla de 

requalificação do bairro, que englobe a integração da Praça com os demais espaços públicos 

disponíveis no Setor Comercial Sul, alterações de uso das edificações do entorno, promovendo 

mix de uso e renda no local e o tratamento adequado às atividades culturais e ao comercio 

informal que se desenvolve no local. 

 

OBRA VENCEDORA 

PROJETO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO POVO NO SETOR COMERCIAL SUL 

AUTORES: Clécio Rezende, Márcio Comas Brandão (Coordenação de projetos da SEDUH) 

EQUIPE: Felipe Saraiva, Antônio Carlos Rodrigues Teixeira, Olga Chiode Perpetuo Batista Dos 

Santos, Anamaria de Aragão Costa Martins 
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