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Localização 

 O terreno é um local onde funciona o parque de Exposições do município, a escolha se deu por 

algumas condicionantes, a principal delas é de que o mesmo apresenta problemas em relação ao seu 

uso, o que é um incômodo para a comunidade local devido aos eventos nele realizados, posteriormente 

avaliou-se que possui uma área grande de aproximadamente 36.354 m², que atenderia ao espaço 

necessário para a locação da proposta. Trata-se também de um local estratégico, que se localiza 

próximo ao centro da cidade, e promove o acesso rápido da população ao local. 
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PARTIDO

Elementos de concreto aparente de formas retas, puras e simples, mas que 

permitem com que a rusticidade e expressividade do material se sobressaiam no 

entorno do volume da fachada principal, que tem forma marcante por conter a 

própria estrutura dando a impressão de flutuar sobre o espelho d'água; sobre este 

há uma escada/rampa em balanço que se torna  convidativa ao público, pensando na 

funcionalidade dos setores e secretarias, estes foram locados de acordo com sua 

Inter – relação. As recepções foram planejadas estrategicamente de forma abrandar 

o espaços de circulação e a volumetria pavilhonar dos blocos horizontais de 

concreto, que foram depositados geometricamente sobre um quadrado, cuja a 

proposta é dar unidade a edificação, formando um pátio interno que permite a 

comunicação entre os espaços, convivência e integração dos usuários e funcionários 

do centro administrativo. Este pátio é coberto por um elemento arquitetônico de 

destaque  do projeto que é a laje nervurada, com placas de vidro auto limpante que 

dão ao ambiente um efeito visual estético agradável e garante a iluminação das salas, 

que são compostas por vãos livres permitindo cada espaço se adaptar a sua função, 

as janelas esparsas com esquadria de alumínio harmonizam a transparência do prédio 

e permitem a conexão entre o meio externo e interno, com efeito estético moderno. O 

conforto ambiental é proporcionado pela cobertura de telha termoacústica ,brises 

metálicos dispostos na fachadas de acordo com a orientação solar e rasgos na laje 

estrutural dentro do pátio interno, que formam jardins que avalizam a climatização e 

a edificação além de proporcionar um visual afável para quem trabalha e frequenta o 

centro administrativo. 

Todas esses atributos buscam ascender respeito da cidade ao cidadão, assim como 

aos servidores públicos e seu local de trabalho, portanto, como exemplo de 

parâmetros de arquitetura a seguir no município , não se trata apenas de edifício 

comum mas de uma nova forma de se visualizar a administração pública municipal de 
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CONCEITO – Integração do espaço 
O espaço físico da organização administrativa do poder executivo de um município 

interfere diretamente na qualidade de serviço prestado e bom atendimento ao 

usuário, por esse motivo o espaço deve ser pensando e estruturado de forma que 

atenda satisfatoriamente essas diretrizes. Seguindo esses princípios propõe-se a 

elaboração de um projeto funcional com integração do espaço, favorecendo o 

convívio humano.
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