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EVOLUÇÃO DA FORMA

Inicialmente, buscou-se implantar uma barra paralela a rua, no sentido longitudinal do terreno – para a brigar os setores comercial/ serviços e executivo, cuja linguagem e caráter pretendido é a rápida identicação através da legibilidade e acesso fácil por 
parte da comunidade. Depois, cria-se outra barra no sentido o posto à primeira, formando uma composição de partido em ‘L’ – para a condicionar o setor legislativo e de apoio geral ao complexo. Neste segundo volume geométrico, adicionou-se um 
prisma quadrangular simples, mais elevado e suspenso da base por pilotis, cuja característica é compreender os gabinetes da câmara de vereadores. Por m, subtraiu-se dois cubos da barra paralela a rua, com o intuito de criar conexão entre o pátio central 
e a rua, adicionou-se mais pavimentos e também adicionou-se uma cobertura que une o bloco do café/livraria com o restaurante, am de desenvolver um espaço coberto de estar, integrando o aberto x fechado e fazendo o fechamento do conjunto. A 
forma geral originou-se a partir das diretrizes apresentadas, observando as conexões e eixos pretendidos, e estabelecendo hierarquia no programa de necessidades da edicação e espaço aberto, levando em consideração as atividades propostas em 
cada setor criado.

MANIPULAÇÃO DA FORMA FINAL

O edifício apresenta permeabilidade visual, com uso de grandes vãos abertos, que atraem o pedestre a descobrir novos espaços de convívio, estimulando a integração da comunidade com o poder  público municipal.
A volumetria nal adota maior altura na parte posterior do terreno e alinha-se com a interface da rua.
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Em relação ao enfrentamento dos condicionantes locais, optou-se por criar uma 
passarela-mirante + elevador urbano + escadaria, que tem a função de “costurar a 
superquadra” e facilitar a conexão do edifício com a cidade, visto o caráter de uso 
público do Complexo Administrativo Municipal. Com o elevador proposto, as pessoas
ganham um incentivo extra para frequentar também a praça cívica criada, e ainda 
gera uxo e vitalidade na Rua Presidente Costa e Silva, hoje pouco utilizada pelo 
pedestre. Então, tal solução adotada vem ao encontro dos condicionantes da área, 
pois explora os visuais privilegiados, e torna-se um marco na paisagem, servindo também 
como ponto de localização e encontro para a população que busca atendimento no 
Executivo e Legislativo Municipal.

Para a praça, buscou-se referenciais de áreas cívicas abertas e foi proposto um espelho 
d’água, onde serão erguidas as bandeiras. O piso escolhido causa um efeito de 
direcionamento, cujas coreis intercalam tons de cinza, e as vezes é interrompido por 
canteiros com gramíneas e vegetação de pequeno porte, que faz um leve
sombreamento nas faces oeste e norte do terreno e cria pequenos “recantos”, isto 
é, estares verdes onde o usuário pode sentar para ler um livro, descansar, ver o pôr do 
sol ou simplesmente respirar um ar puro no intervalo do trabalho.
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BLOCO COMERCIAL + PÓRTICO ACESSO PRAÇA E ELEVADOR URBANO
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