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RESUMO
O presente trabalho apresenta o tema Prefeitura Municipal para Wenceslau Braz - PR, mostrando à
importância da inclusão de um ambiente destinado a sede Administrativa do Município. A partir da
melhoria de acessos, atendendo as normas existentes, proporcionou-se um melhor ambiente de
trabalho e um melhor ambiente de atendimento. Considera-se, então, a ausência de um espaço público
com acomodações adequadas. Um problema tão ligado ao convívio da sociedade é de extrema
preocupação e importância, não somente no quesito de estrutura, localização. Diante dos prognósticos
acima citados. Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa de cunho visita in loco,
bibliográfico. Neste estudo percebe-se a necessidade de um projeto para sede do município.
Palavras - chave: Prefeitura Municipal. Espaço Publico. Edifício Público.

ABSTRACT
This paper presents the theme Municipality for Wenceslau Braz - PR, showing the importance of the
inclusion of an environment for the Administrative office of the municipality. The improving access,
meeting the existing standards, providing a better working environment and better environmental care
is considered, then the absence of a public space with adequate housing. This problem linked to life in
society is of utmost concern and importance, not only in the matter of structure, location. Given the
forecasts mentioned above, to achieve the goals a survey was conducted die site visit, bibliographic. In
this study, we realized the need for a project for the county seat.
Keywords: City Hall. Public Place. Public Building.

INTRODUÇÃO
As cidades e municípios são entidades administrativas, sendo assim a
população precisa de uma representação jurídica e executiva para defender e
estabelecer limites e benefícios administrativos.

Para

exerce

cada

papel

administrativo governamental foi estabelecido em todo território brasileiro sedes
(edifícios).
Mediante isso, nos últimos anos, as cidades e os espaços públicos passaram
a ser transformados e adaptados. O surgimento de uma preocupação com o
atendimento ao publico passou a ser mais eficaz nos espaços que eram destinado
para o publico. Isso acabou transformando o significado de cada espaço. Em
eficiência a isso as prefeituras brasileiras deixaram de ser limitados ao um publico
para atender todos os usuários que ali passarem ou permanecerem.
Os novos usos para cada espaço publicam começa a agregar as relações e a
passa a ser satisfatório as relações (espaço X usuário). As Prefeituras então começam

a ter espaços adaptados e integrados para maior facilidade de atendimento e
funcionamento.
O presente trabalho nada mais é do que a instalação de uma sede
administrativa para a cidade de Wenceslau Braz – Pr. A Prefeitura e um prédio para
a sede do Poder Executivo Municipal, onde há a administração de todo município e é
comanda por um prefeito. Nela podemos encontrar varias secretarias de governo,
como educação, saúde, meio ambiente, obras e assim conforme cada cidade. O termo
prefeitura é designado para o prédio onde suas instalações servem para governar o
município.
Assim o trabalho consiste principalmente em projetar uma edificação que tenha
relação com a cidade e atenda o âmbito da área instalada, para verdadeiramente ser
um espaço publico.
Acreditando no potencial urbanístico e a ausência de um edifício para a sede
administrativa da cidade, o trabalho busca desenvolver um projeto de edificação para
o poder público atendendo as necessidades da cidade.

DESENVOLVIMENTO
Ao falar de poder público, logo e notório que ha uma hierarquia em todo o trajeto
brasileiro. Segundo o artigo publicado pela República Federativa do Brasil (2001), diz
que o Brasil é formado pelo um estado Maior (o Pais Brasil), logo ele é dividido em
governos estatais (os estados) logo ele é fracionado dentro dos governos estatais em
governos regionais (as metrópoles) e dentro de cada governo regional é subdividido
em pequenos governos locais (municípios).
As sedes de cada governo não é algo novo, na colonização brasileira relatos
dizem que cada província era governado por um senhor feudal que tinha suas sedes
muitas vezes dentro da sua próprias terras.
A institucionalização das sedes dos governos locais, as prefeituras tornou-se
algo relativamente novo na história brasileira,

Durante todo o período do Brasil

Colônia, as funções de responsabilidade eram executadas por senhores de processes
que se responsabilizavam por coletas de impostos; regulação do exercício de
profissões e ofícios; regulação do comércio; preservação do patrimônio público,
criação e gerência de prisões.

A autonomia brasileira se deu com a independência do Brasil e assim os
governos das atividades administrativas começaram a ser implantadas com a
Constituição de 1824.
Com as revoluções e convenções, foram se formando a republica que
conhecemos hoje, pois em 1934, os estados brasileiros começaram a implementar o
poder executivo municipal, separando então as classes em Federação, governo
Estaduais e governo municipal. Com essa separação os cargos e funções começaram
a ser estabelecida em cada região dando voz aos municípios e estabelecendo locais
para o desenvolvimento das atividades legais.
Algo que continua a existir atualmente, pois em locais destinados ao governo
administrativo de cada município, essa instituição que e elegeria pelo povo e assume
seu lugar e cargos.
Segundo o dicionário Civil Brasileiro (2001), Edifício público é um espaço, um
imóvel, destinado especificamente para a contribuição ou adaptado para contribuir em
prol de uma sociedade, com fins administrativos. Dentro dessa gama os hospitais,
escolas, prefeituras, bibliotecas, dentro mais são considerados edificações do poder
publico.
Todos os edifícios publicam fornece, ou deveria fornecer, acesso a todos com
facilidade. Atualmente com a NBR9050, que trata de acessibilidade todas as
edificações, seja publica ou privado, necessita propiciar ao usuário acomodações para
oferecer ao usuário uma facilitação para entrada, saída e a permanência ao local.
Cada estado e cada município tem sua história e sua origem, que acaba
influenciando na escolha de edifícios públicos.
As principais cidades brasileiras foram fundadas em um mesmo período, porém
e notório que o embelezamento da paisagem, a modernização foi ganhando espaço
sem retirar a cultura e a historia de cada uma delas. Rio de Janeiro e Recife foram
cidades que ganharam massa populacional ao longo dos anos, porém foram se
caracterizando e preservando a historia ao passar do tempo. O Palácio Capanema
(1943) é um exemplo raro de que as arquiteturas em edificações publicam pode sim
ser preservada atendendo todas as exigências hoje previstas na lei, se adaptando,
porém sem perder a historia que nela contem.

A Arquitetura e o Poder Público
A arquitetura do poder público é geralmente comum quando se trata de exercer
um papel na paisagem da cidade. Alguns volumes sinuosos, estilo moderno, outros
construções de apenas dois pavimentos. Todos modificando a paisagem do
logradouro.
Um exemplo bem claro disso é Brasília, Oscar Niemeyer mostra que a
diversificação arquitetônica pode sim transformar o local onde ela e implantada,
favorecendo a regiam.
Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis (2000, p.2702)
“humanizar” significa “juntar os atributos técnicas e científicas, junto aos valores éticos
que solidarizam ao respeito”. A pauta do conceito é o respeito, onde a humanização
proporciona uma forma acolhedora sem pestanejar devido os custos, mas pensa no
bem estar humano.
O processo de humanização pode acontecer em diversas áreas de ciências,
como as áreas exatas, sociais aplicadas, saúde, entre outras. Quando acontece a
humanização, as condições ambientais se tornam melhores, proporcionando
melhores condições aos trabalhadores como também os usuários .Miquelin, (1992),
retrata que os ambientes repassam muitas vezes ao usuário a sensação de solidão e
vazio, por isso a importância da humanização, ambientes assistenciais a saúde que
precisam receber no mínimo um tratamento nas suas fases.
A humanização é o engrandecimento das dissensões dos sujeitos envolvidos
no processo de produção da saúde, enfatizando o vínculo existente entre o processo
de gestão, o atendimento, com a influência do ambiente sobre a gestão.
A pessoa fica cômoda em um ambiente quando se sente em neutralidade em
relação a ele. Elementos arquitetônicos podem e devem ser usados como elementos
terapêuticos que contribuam para o bem-estar físico do paciente(CORBELLA 2003).
O uso do das edificações podem sim transformar a região onde ele for
implantado. ( VITALE, Daniele – Edifícios Públicos e espaços Urbanos, 189
pg.10 2009)

Prefeitura Municipal De Wenceslau Braz – Pr, Sede Atual
A Prefeitura Municipal de Wenceslau é um projeto recente que segundo
o arquiteto responsável, Adolfo Benner (2016), menciona que o projeto é uma
adaptação de uma edificação para o funcionamento da sede municipal.

Figura 1. Fachada Atual – Prefeitura Municipal de Wenceslau
Braz

Fonte: Acervo do autor

O projeto busca dar continuidade à fachada original, já que a fachada
principal é do estabelecimento Banco do Brasil. Sendo o térreo a sede do banco do
Brasil e o pavimento superior a sede da prefeitura. Na instalação que hoje e a sede
da prefeitura já serviu como sede do Núcleo Regional de Ensino, como também já foi
a câmara dos Vereadores de Wenceslau Braz e atualmente esta sendo a sede da
prefeitura.

Figura 2: Projeto Inicial– Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Fonte: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz – PR

Conceito e Partido
A ideia principal é não comprometer a edificação, porém o arquiteto toma
como partido a filosofia do que o cuidado com concepção integral, que seria atender
a necessidade da população em todos os aspectos.
Como a edificação não pode sofrer alterações na sua fachada original,
o arquiteto ficaram limitado as adaptações.
Partindo disso o de uma concepção onde não sofreria alterações
es/truturais na fachada e nem alterações estruturais internamente, a prefeitura partiu
do poto de adaptações. O atendimento é feito sem qualquer inclusão da NBR 9050.

Aspectos Positivos e Negativos
Positivos:


Circulação interna favorável para o funcionamento



Fácil localização



Constante manutenção

Negativos


Acústica, por estar próxima a via de muito trafego.



Circulação não sinalizada



Não há acessibilidades, rampas de acessos.



Difícil acesso aos usuários



Falta de estacionamento, o hospital não oferece e por ser uma
região central e os estacionamentos vivem aglomerados e
lotados.



Não possui acomodações



Falta iluminação natural



Falta de ventilação natural



Espaço pequeno para a demanda de atendimento

Proposta
Localização do Terreno
O município de Wenceslau Braz fundado em 26 de novembro de 1935
esta situado no segundo Planalto Paranaense, conhecido como planalto de Ponta
Grossa, na região Nordeste do estado do Paraná.
O início do povoamento se deu no ano de 1915, antes denominado Novo
Horizonte e Brazópolis. Segundo Gil (1995), inicialmente as terras foram distribuídas
através da titulação de sesmarias. Somente a partir de 1940, começaram a surgir as
pequenas propriedades. No início de seu desenvolvimento, por volta de 1910,a
exploração a madeira se tornou a principal atividade exercida na cidade,
comercializada nos Estados de São Paulo e do Paraná. Também eram cultivados o
milho e o feijão para subsistência.
Na colonização de Wenceslau foi expressiva a presença de sírios,
libaneses, espanhóis, poloneses, portugueses, ucranianos e japoneses, como
também a presença de paulistas e mineiros.

A cidade tem seu traçado de rua largas e arborizadas, bem projetadas e
com intensos movimentos, mas, contudo, a cidade é bem tranquila e acolhedora.

Análise do Terreno
A proposta projetual é um nova Sede Municipal - Prefeitura para a cidade
de Wenceslau Braz, Paraná, que terá como função prestar assistência de
administrativa para os cidadãos, fundamentado na legislação.
A ideia é desenvolver, no campo arquitetônico, uma edificação eficiente,
uma arquitetura funcional.
A lei de uso e ocupação do solo do município de Wenceslau Braz define
as formas de uso e de como ocupar o lote, o terreno esta localizado segundo o
Zoneamento do município na Zona Central de Comercio e Serviço –ZCCS, que
permite o uso de comercio e serviços nos quais não produzem qualquer tipo de
perturbação a vizinhança como também ambulatórios, como outros serviços que estão
anexados a lei.
Figura 3: Estudo De Insolação e Atributos Físicos do Terreno

Fonte: Acervo Do Autor

No terreno é localizado o atual Pronto-Atendimento, o qual não possui
quaisquer condições de acessibilidade aos usuários e que atua como posto de
consultas no período da manhã e da tarde, sem atendimento emergencial e urgente,
no qual o usuário vai diretamente ao Pronto-Socorro do Hospital São Sebastião para
tratamento.
A desapropriação da edificação é proposta por razões como: ser um
terreno fácil acessibilidade, sendo central, proporciona o melhor deslocamento de
todas as regiões da cidade; por ser uma edificação antiga sem valor histórico para
cidade e não possui possibilidades de adaptações ou reformas que possa torná-la
adequada para seu uso e funcionamento; possui atributos físicos favoráveis como
localizada em cima de um platô e proporciona vista aos planaltos da região.

Entorno
Localizada na região central está próxima às vias principais da cidade
que dão conexões a diversas partes da mesma, proporcionando aos usuários a
utilização do transporte coletivo para o acesso à unidade de Pronto Atendimento,
proporcionando uma maior facilidade de localização para utilização de municípios
vizinhos situando-se nas proximidades das saídas e entradas da cidade.

Programa e Predimensionamento
Estabelecer um programa onde o dimensionamento e as necessidades
a serem executadas são de grande importância, pois com essa ferramenta acarretará
no êxito do conjunto, onde serão executadas as atividades, dando conforto, segurança
e facilidade no trabalho a ser executado dentro do pronto atendimento,
proporcionando um melhor desempenho da equipe que ali irá desempenhar seu
papel, como também o melhor atendimento ao usuário.

Tabela 01. Programa De Necessidades

SEDE ADMINISTRATIVA
Dependências
Atendimento ao Público em Geral
Agencia Bancária
I.S. Universal
Guarita
D.M.L.
Hall
Sala de Segurança
Almoxarifado
Copa
I.S. Feminino
I.S. Masculino
Arquivo
Sala de Empenhos
Contabilidade (Receita, Conciliação e Retenções)
Sala de Reuniões
Diretoria de Tesouraria
Sala do Superintendente da Contabilidade
Tesouraria
Secretária e Espera
Secretário da Fazenda
Servidor
C.P.D
Secretária Planejamento
Secretária Obras
Secretária Meio Ambiente
Controladoria
Sala de Reunião (secretarias)
Área para Máquinas de Ar-Condicionado
Casa de Máquinas
Vestiário Masculino
Vestiário Feminino
Total
Fonte: Acervo do Autor

SETORIZAÇÃO
Figura 4. Setorização

Fonte: Acervo do autor

CONCLUSÕES
Projetar uma nova sede administrativa para o Poder Executivo do município de
Wenceslau Braz, dimensionada e organizada para atender melhor aos munícipes e
proporcionar um local de trabalho adequado e confortável para os servidores públicos
municipais é um objetivo que, certamente garantirá mais transparência, efetividade e
eficiência, devolvendo aos cidadãos a qualidade de atendimento para o qual pagam
seus impostos e depositam confiança através do voto.
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