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 Memorial descritivo
 
 Entendendo o entorno como um espaço de grande movimento e impor-
tância para a cidade, o edifício tem acessos independentes dos fluxos públicos 
e de funcionários. Dessa forma os serviços de constante acesso, como bibliote-
ca, mapoteca, pesquisa e auditório voltam-se para a para a praça dos artistas 
onde o fluxo de pedestres é maior. Já a entrada de funcionários volta-se para o 
estacionamento, facilitando seu ingresso. Na esquina do térreo,absorvendo os 
dois fluxos,o de carros e o de pedestres, encontra-se o acesso dos visitantes.
 
 O partido valoriza a ventilação e iluminação, criando assim espaços de 
trabalho mais agradáveis. Optou-se por uma fachada de vidro e sobreposta 
desta encontra-se uma segunda pele independente, formada por fitas metáli-
cas. Essa se desenvolve sobre a fachada em movimentos ondulares, apresen-
tando uma estética contemporânea porém simples e sóbria. A combinação 
destes elementos forma um sistema eficiente que permite controlar a entrada 
da ventilação e aproveita ao máximo a iluminação difusa.
 
 Os pavimentos tipo foram organizados com sua planta livre e flexível, 
permitindo que os espaços sejam mais amplos e passíveis de adaptações. Os 
banheiros foram remanejados para a lateral do edifício, junto das escadas de 
serviço e outras áreas técnicas. Em pontos chave, desses pavimentos, 
localizam-se grandes varandas que além de auxiliar nos aspectos climáticos 
são áreas de convivência e estar para os funcionários. Esses espaços possuem 
uma ligação entre dois níveis proporcionando o encontro de funcionários de 
outras secretarias e outros pisos.
 
 Os gabinetes localizam-se no sexto pavimento. Tendo eles, um acesso 
garantido por uma circulação vertical exclusiva, sua dinâmica funcional e hierár-
quica fica reservada do resto do edifício. Um pool de reunião foi projetado neste 
piso para atender aos chefes de gabinete.
 
 Na cobertura, um espaço bucólico, verde e contemplativo para os funcio-
nários, de maneira que, esses possam encontrar locais de recreação e descan-
so. 


