ATA FINAL DE JULGAMENTO
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA PARA A
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO MIRANTE EM PIRACICABA - SP
Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, as 09h, reuniram-se para dar inicio a avaliação dos trabalhos
concorrentes e escolha dos três premiados do Concurso Público Nacional de Arquitetura para a Revitalização do
Parque do Mirante em Piracicaba - SP, na Sede do IABsp, Rua Bento Freitas, 306 – 4º andar – São Paulo – SP o
coordenador do concurso arquiteto Pedro Mendes da Rocha e os membros da comissão julgadora do Concurso,
arquitetos Carlos Leite, Eduardo Dalcanale Martini, Luis Antonio Jorge, Marcelo Carvalho Ferraz e Vinicius
Hernandes de Andrade.
Abrindo os trabalhos de julgamento, o coordenador do Concurso, Pedro Mendes da Rocha, registrou que a
coordenação do Concurso recebeu 53 (cinquenta e três) propostas enviadas dentre as 75 (setenta e cinco)
inscrições homologadas.
Em seguida, relatou os procedimentos de recebimento, verificação e preparação das propostas inscritas,
numeradas de 01 a 53, e informou a constatação do descumprimento de determinações do Regulamento em 01
(uma) proposta enviada por empresa transportadora que não foi aberta e nem numerada. Após informar que tal
proposta havia sido postada após a data determinada pelo Regulamento do Concurso, submeteu à comissão
julgadora que deliberou pela desclassificação da mesma.
De posse de todas as informações necessárias para o início dos trabalhos, os membros da comissão julgadora
declararam-se aptos para o desempenho da tarefa. A seguir descreve-se o processo de julgamento dos trabalhos
apresentados.
A partir da primeira vista geral dos trabalhos e das primeiras reflexões procedeu-se coletivamente à triagem dos
projetos que melhor atendiam aos objetivos do concurso sendo esta etapa do julgamento finalizada às 13h deste
mesmo dia e resultando na seleção dos seguintes trabalhos: 09; 10; 14; 16; 22; 23; 26; 27 e 48.
Ficou acordado um segundo encontro para o dia 16 de dezembro, terça feira às 17h para a finalização do
julgamento. Neste interim cada membro da comissão julgadora deveria, individualmente, revisar cada um dos
projetos selecionados.
Dia 16 de dezembro, 17h. Conforme estabelecido a comissão julgadora se reúne novamente à sede do IABsp para
retomar o trabalho coletivo de avaliação dos trabalhos.
Iniciou-se a sessão com a exposição das observações de cada membro acerca dos nove projetos pré-selecionados.
A partir desta discussão realizou-se uma revisão dos projetos e, consensualmente, selecionaram-se sete trabalhos
para o aprofundamento das discussões. Desta nova avaliação distinguiram-se os trabalhos 09; 16 e 22 para as
premiações, o trabalho 23 para menção honrosa e os trabalhos 26; 27 e 48 para os destaques.
Após mais uma rodada de discussões foram indicados, de forma consensual, os trabalhos 16 e 22 para a disputa
da primeira colocação, e o trabalho 09 para a terceira colocação. Na votação que se seguiu o trabalho 22, com
três votos foi selecionado o projeto vencedor do concurso e o trabalho 16, com dois votos ocupou a segunda
colocação.
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A seguir descreve-se de forma sucinta o parecer da comissão julgadora.
DESTAQUE – PROJETO nº 26
A comissão julgadora destaca a criação de um calçadão na av. Maurice Alain, com a implantação de uma série de
equipamentos de apoio e uso diversificado.
DESTAQUE – PROJETO nº 27
A comissão julgadora destaca a delicadeza com que a proposta apresentada se insere no Parque.
DESTAQUE – PROJETO nº 48
A comissão julgadora destaca a qualidade da proposta paisagística apresentada.
MENÇÃO HONROSA – PROJETO nº 23
A Comissão Julgadora considera que esta proposta, ainda que não tenha chegado a constituir um todo
consistente, apresenta um conjunto de bons elementos de projeto, particularmente no tocante ao encontro do
parque com o tecido urbano sugerindo transformações espaciais e de uso, e no alargamento do canal interno ao
parque.
3º PREMIO – PROJETO nº 09
A comissão julgadora considera que o trabalho apresenta uma ótima proposta para a conexão transversal do
Parque com o tecido urbano do bairro, com destaque para a indicação de política urbana específica para a
transformação da face urbana lindeira. Por outro lado o projeto foi omisso no enfrentamento das articulações
longitudinais em ambas as extremidades do Parque, especialmente na desejada conexão com o Engenho Central.
2º PREMIO – PROJETO nº 16
A comissão julgadora considera que este trabalho apresenta um conjunto de estruturas capaz de propiciar uma
boa articulação dos fluxos internos e externos, com destaque para a conexão com o Engenho Central, a criação de
um calçadão com implantação de estruturas de apoio e voltadas à gastronomia. Este projeto também se destaca
por realizar os objetivos propostos pelo concurso com baixo impacto físico e financeiro. Por outro lado a
Comissão Julgadora avalia que as estruturas propostas deveriam ser mais bem desenvolvidas.
1º PREMIO - PROJETO nº 22
A comissão julgadora considera que este trabalho alcança a plena melhoria dos fluxos internos ao Parque, tanto
transversais quanto longitudinais, provendo conexões adicionais e novos lugares para a fruição, sendo que se
pode destacar a generosa praça criada ao redor do Engenho Central. A comissão entende que a conexão a este
novo lugar e a implantação do novo edifício para o aquário terão um impacto imediato não apenas na ligação
entre os dois parques, mas diretamente na valorização e estímulo à visitação do parque Mirante. Composto por
um conjunto de estruturas leves o projeto se apresenta como uma intervenção modular cujo necessário
faseamento está indicado no corpo da proposta.
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Aos responsáveis pela proposta vencedora, a comissão julgadora recomenda que o faseamento das intervenções
seja revisto e reelaborado em comum acordo com o corpo técnico da administração municipal. A comissão
também recomenda que o deck proposto sobre o leito do rio seja revisto, tendo em consideração o regime das
águas.
Por fim, a comissão julgadora cumprimenta todos os profissionais concorrentes, em espacial os finalistas. A
comissão julgadora parabeniza a Prefeitura do Município de Piracicaba - SP pela promoção do Concurso e o IABsp
pela organização do mesmo, possibilitando todas as condições de trabalho no julgamento do certame.
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