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ATA DO ATO PÚBLICO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 
CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA REQUALIFICAÇÃO 

URBANÍSTICA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ/SC 
 25/03/2014 

 
 

Às quatorze horas do dia 25 de março de dois mil e quatorze, no hall da Prefeitura Municipal 

de São José, em São José, Estado de Santa Catarina, deu-se inicio ao ato público de divulgação 

dos vencedores do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação Urbanística 

do Centro Histórico de São José/SC. A solenidade teve início com o cerimonialista da Prefeitura 

Municipal e São José que iniciou a solenidade convidando as autoridades presentes para 

compor a mesa: Senhora Adeliana Dal Pont, Prefeita de São José, Senhor Natal Pereira, vice 

Prefeito de São José, Sra. Elenita Gerlach Koerich, Presidente da Fundação Municipal de 

Cultura e Turismo; Arq. Sérgio Medeiros Oliva, representando o Presidente do Instituto de 

Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina, arquiteto e urbanista Ronaldo de Lima, 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e a arq. e urb. Sonia 

Suzete Roese, coordenadora do concurso. Após a composição de autoridades e breve 

descrição do processo do Concurso foi passada a palavra ao arq. Sergio Oliva, Coordenador 

Estadual e Concursos do IAB/SC, que falou sobre a importância e a relevância cultural de se 

utilizar a modalidade de concurso público para a contratação de serviços de arquitetura e da 

expertise do IAB neste processo e fez seus agradecimentos à contratante PMSJ, aos membros 

da comissão organizadora e aos jurados. Em seguida foi passada a palavra à arq. Sonia Suzete 

Roese, coordenadora do concurso que apresentou as principais informações sobre o concurso 

relatando que foram 72 equipes inscritas, 40 confirmadas e 14 trabalhos entregues. Que o 

Concurso seguia normas rígidas de sigilo em todo o processo e que foi regido por um 

regulamento e um Termo de Referência e estes no seu escopo pretendia contribuir na 

abordagem do Centro Histórico como um espaço ativo a ser reinterpretado, enriquecido e 

renovado, resgatando e conservando sua memória histórica, sua paisagem cultural e seu valor 

patrimonial, melhoria da mobilidade urbana e dos transportes, incluído o mobiliário urbano e 

a valorização do pedestre, visando acessibilidade e segurança; além da criação do Parque Beco 

da Carioca; relatou ainda que o projeto prevê a implantação em etapas: Trecho 01 que 

compreende o acesso ao Centro Histórico desde a Praia Comprida/Igreja Santa Filomena, 

Trecho 02 que é dali até o acesso á Ponta de Baixo/Igreja Nosso Senhor dos Passos; o Centro 

Histórico propriamente dito com a Igreja Matriz e as praças; sendo a primeira etapa a criação 

do Parque Beco da Carioca.   Prosseguiu explicando o processo de julgamento que levou aos 

trabalhos eleitos, ou seja, que o julgamento ocorreu em duas etapas sendo a primeira a 

avaliação por um júri técnico que selecionou três trabalhos para classificação e 01 trabalho 

como menção honrosa, e fez recomendações gerais e específicas a cada trabalho. Os três 
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trabalhos selecionados foram submetidos a um júri representativo composto de membros da 

sociedade local, que elegeu o primeiro, segundo e terceiro colocados, fazendo também suas 

recomendações e concordou com as feitas pelo Júri Técnico. Elencou o júri técnico e fez um 

breve relato de suas competências: arquitetos e urbanistas Ademar José Cassol, Betina Adams, 

Humberto Tadeu Hickel, Irã Taborda Dudeque e Louise Caroline Stulzer Riedtmann Levy; e os 

componentes do Júri Representativo: Gilberto Gerlach, Jane Maria Souza Philippi, Osni Antônio 

Machado, Rafael Martins, Rogerio  S. Martins da Silva, Vera Lucia Buaes Pizzato  e Lourival 

Medeiros, representando entidades como a Associação de Moradores do Centro Histórico de 

São José, ConSeg - Centro Histórico de São José, Fundação Municipal de Cultura, Conselho de 

Cultura do Município e Museu Histórico de São José. Por sugestão dos presentes, estes foram 

convidados a fazerem parte da mesa. Logo após iniciou a divulgação do resultado conforme 

estabelecido na Ata da Comissão Julgadora. Diante dos presentes apresentou os envelopes 

com as informações dos autores dos projetos, ate então lacrados, convidou a se apresentarem, 

caso estejam presentes os autores dos trabalhos premiados. Para a abertura do envelope do 

trabalho numerado como 12 que recebeu menção honrosa convidou o arq. e urb. Ronaldo de 

Lima, Presidente do CAU-SC; este anunciou como responsável pela equipe o arq. e urb. Arthur 

Eduardo Becker de Florianópolis-SC. Para a abertura do envelope do trabalho 09 classificado 

em 3° Lugar pelo Júri Representativo convidou o arq. Sérgio Oliva, que anunciou como 

responsável pela equipe o arq. e urb. João Paulo Serraglio, também de Florianópolis-SC. Na 

seqüência a Coordenadora do Concurso apresentou o trabalho numerado como 14, 

classificado em 2° Lugar e convidou a Sra. Elenita Gerlach Koerich para fazer a abertura do 

envelope de identificação do trabalho, esta anunciou como responsável pela equipe a arq. e 

urb. Josiane Carolina Viana da cidade de São Paulo–SP. Para finalizar a divulgação dos 

resultados foi apresentado o trabalho numerado como 01, classificado em 1° Lugar pelo Júri, 

onde, a coordenadora do concurso convidou a Prefeita, Sra. Adeliana Dal Pont, à proceder 

abertura do envelope, até então lacrado, e a divulgação do nome do vencedor do concurso, a 

Prefeita anunciou o arq. e urb. Cássio Orlandi Sauer e equipe, de Porto Alegre-RS, como 

vencedores do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação Urbanística do 

Centro Histórico de São José/SC. A coordenadora agradeceu a atenção de todos e convidou-os 

a conhecer os projetos, assim que encerada a cerimônia. Dando sequência o cerimonialista 

passou a palavra à Presidente da FMCT que disse que para tudo na vida precisamos ter um 

projeto que nos conduza, e, este projeto vai alavancar as ações da Fundação nos próximos 

meses, também ressaltou a importância da realização de concursos públicos para a elaboração 

de projetos de arquitetura, agradeceu à prefeita por terem acreditado na ideia de confiar ao 

IAB/SC a realização deste concurso, demonstrando desta forma o reconhecimento da 

importância que tem um bom projeto para a qualidade dos espaços construídos. Em seguida 

foi passada a palavra para Prefeita, Sra. Adeliana Dal Pont fazer suas considerações, esta 

iniciou sua fala cumprimentado os integrantes da mesa e os demais presentes, elogiou a garra 

e a determinação da Presidente da FMCT durante todo o processo e ao IAB-SC pela lisura na 
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condução dos trabalhos. Falou sobre a condução política da gestão que pressupõe a 

estruturação do convívio e da qualidade de vida dos Josefenses, por fim, parabenizou os 

vencedores e deu por encerrada a solenidade de Homologação do resultado do Concurso. 

Cabe esclarecer que os trabalhos ficarão expostos no hall da PMSJ, até o próximo dia 04 de 

abril, e, que todos os documentos relativos ao concurso estarão disponíveis na sede do IAB/SC 

e também no site oficial do concurso www.iab-sc.org.br/concursocentrohistoricosj , e que os 

trabalhos premiados também serão postados no site, assim como a lista com a identificação 

dos trabalhos entregues. Junto à ata de Homologação do resultado, será anexada a listagem 

com a identificação de todos os trabalhos entregues, referenciados na Ata de Julgamento do 

Júri Representativo. Desta forma às quinze horas e dez minutos foi encerrado o ato público de 

divulgação do resultado do Concurso Nacional de Estudos Preliminares para Requalificação 

Urbanística do Centro Histórico de São José/SC.  

 

 

 

Adeliana Dal Pont __________________________________ 

Prefeita do Município de São José - SC 

 

 

 

Elenita Gerlach Koerich __________________________________  

Presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José - SC 

 
 
 
Arq. Sonia Suzete Roese__________________________________ 

Coordenador do Concurso  

 

 

 

Arq. Sergio Oliva __________________________________ 

Coordenador Estadual de Concursos do IAB/SC 

Representando Presidente IAB-SC 

http://www.iab-sc.org.br/concursocentrohistoricosj
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Nº Nome Cidade UF 

6 Alameda Urbanismo e Arquitetura Ltda CAMPINAS SP 

2 ALEPH ZERO LTDA CURITIBA PR 

10 Americo Ishida FLORIANÓPOLIS SC 

12 Arthur Eduardo Becker Lins FLORIANÓPOLIS SC 

11 Camila de Araujo Martins SÃO PAULO SP 

5 Carlos Alberto da Cunha Ferreira da Costa CANOINHAS SC 

1 Cássio Orlandi Sauer PORTO ALEGRE RS 

13 Danielle Sonza FLORIANÓPOLIS SC 

8 Débora Vilela Rondon CAMPO GRANDE MS 

7 Guilherme zamboni ferreira SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ RS 

3 Jaqueline Andrade FLORIANÓPOLIS SC 

9 João Paulo Serraglio FLORIANÓPOLIS SC 

14 Josiane Carolina Viana SÃO PAULO SP 

4 Rômulo Fernando Macedo SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR 

 


