
MUNICIPAL
PAÇO

de BARÃO-RS

Arquitetura Institucional Governamental
Paço Municipal de Barão-RS.
Governança Municipal + Auditório Público + Espaço Aberto.

TEMA E DELIMITAÇÃO

· Grande área no coração do município, ocupada por um
pavilhão industrial desativado e abandonado a alguns
anos;

· O pavilhão bloqueia a conexão visual e física que
poderia existir entre as duas praças municipais e causa
má impressão à quem vive e passa pela cidade;

· Espaço ocioso, degradado e inseguro.

PROBLEMÁTICA
O LUGAR

· Estrutura administrativa atualmente dispersa em diversos
edifícios cedidos ou alugados;

· Espaços improvisados, apertados e inadequados às
necessidades de trabalho e atendimento ao público;

A PREFEITURA

· Encontra-se num edifício com amplas limitações
espaciais e funcionais;

· O órgão legislativo compartilha a mesma edificação
com a APAE e a Delegacia de Polícia Civil;

· Sua arquitetura não condiz com a importância que o
órgão público tem para o município e a sociedade;

· Falta de acessibilidade e legibilidade.

A CÂMARA DE VEREADORES

JUSTIFICATIVA
Considerando a problemática apontada, percebe-se
claramente as necessidades que justificam o tema deste
Trabalho de Conclusão:
1. Requalificar espaço urbano subutilizado, no centro de

Barão-RS, entregando à cidade um complexo que
abrigue a sede do Poder Executivo, do Poder
Legislativo e um auditório público, tendo a praça
pública como instrumento de articulação;

2. Planejar espaço de trabalho acessível e adequado ao
programa, tornando o atendimento ao público mais
rápido e eficiente;

3. Aproximar o cidadão das instituições públicas,
estreitando as relações entre governo e sociedade,
incentivando a troca de experiências, o encontro
entre as pessoas, a democracia e a noção de
pertencimento.

4. Consolidar um espaço vital para os baronenses,
vinculando equipamentos públicos (Prefeitura e
Câmara de Vereadores) aos de lazer (auditório e
praça), tornando o local palco para as mais distintas
manifestações sociais e comemorações cívicas.

Brasil Rio Grande do Sul COREDE Vale do Caí
Topografia Condicionantes Físicos Condicionantes Legais

· Área bem localizada, integrada
com o tecido urbano e de
grande visibilidade pelo fluxo
de pedestres e veículos;

· Local de elevado valor histórico,
político e cultural. Parte da
identidade municipal;

· Região consolidada na oferta
de comércio, serviços públicos,
privados e outras atividades;

· Topografia praticamente plana.

FRAQUEZAS
· Proximidade da BR-470: fluxo

intenso de todos os tipos de
veículos e seus ruídos;

· Subutilização atual da área;
· Necessidade de
desapropriação e demolição do
pavilhão industrial desativado e
de uma residência;

· Área subdividida, cortada por
uma rua de grande importância
no município;

FORÇAS

LOCALIZAÇÃO DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cheios e Vazios Usos Alturas

Fonte: arquivo pessoal, 2019.
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