
histórico, o coração da cidade e a acessibilidade do cidadão REFERENCIAIS URBANOS
comum.

Os principais referenciais urbanos da área em estudo e nas 

Decidiu-se manter a Sede da Prefeitura de Pato Branco e proximidades, que facilitam a localização de muitos usuários de 

apenas reestruturá-la por estar localizada na região central da outras cidades são:

cidade, de fácil acesso a toda população. Além de trabalhar o · A Igreja Matriz

edifício, pretende-se revitalizar o seu entorno, promovendo · A praça central Presidente Getúlio Vargas

um maior destaque à prefeitura.· O edifício da Prefeitura Municipal

· O antigo Terminal Rodoviário

Mantendo a prefeitura neste local, há uma maior valorização do · O Hospital Policlínica Pato Branco

centro histórico, reforçando o caráter pretendido quanto a 

uma prefeitura cidadã, símbolo da democracia e da participação 

civil.

2
A área de intervenção abrange aproximadamente 12900 m  

com topografia praticamente plana, tendo um desnível de um 

pouco menos que 5 metros, descendo da rua Caramuru em 

direção a rua Tamoio.
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Pretende-se desenvolver o projeto em três quadras no centro 

da cidade de Pato Branco. O objetivo é resgatar o centro 2222
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Na Seção XI - Da transferência do direito de construir - Art. 
Esse espaço urbano que se pretende recuperar delimita uma 35. “Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o 

área marcada por alguns edifícios de importância histórica que, proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em 

no seu conjunto, caracteriza um cenário de grande potencial de outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 

recuperação urbana. construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele 

decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário 

Para o desenvolvimento do projeto serão amembrados alguns para fins de:

terrenos (hoje loteados) e algumas edificações existentes I  implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

(exceto as edificações de importância histórica e edifícios de II  preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 

moradia multifamiliar) serão demolidas. As construções que histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; 

permanecerem, terão seus térreos liberados para o uso III  servir a programas de regularização fundiária, urbanização de 

público. áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de 

interesse social. 
oConfirmando essa possibilidade, o Estatuto da Cidade, lei n° 1  A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que 

10257/2001 propõe no seu Cap II, Seção X, Art. 32: doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins 

Das operações urbanas consorciadas - uma lei municipal previstos nos incisos I a III do caput”. 
específica, baseada no plano diretor, que pode delimitar área 

para aplicação de operações consorciadas, quando há A importância histórica dos edifícios acresce devido à sua 
interesse em tornar público edifícios privados. “Considera-se localização urbana, pois fazem parte da formação da cidade. 
operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas Entre as edificações de importância histórica estão o edifício 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos da Prefeitura Municipal (1964), a antiga rodoviária (1967) e o 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores Luz Hotel (1968). Como a cidade está completando 51 anos, 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações a história da cidade é expressa por esse patrimônio que 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização constitui a identidade cultural do cidadão pato-branquense e 
ambiental”. Nessas operações poderão ocorrer: seu referencial ao longo dos anos. 
“I  a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas “Propiciar a manutenção dos símbolos que referenciam o homem 

edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente”; como cidadão e sua sociedade, especialmente enquanto nação e 

“II  a regularização de construções, reformas ou ampliações unidade cultural deve ser a principal função da preservação de um 
12executadas em desacordo com a legislação vigente”. Patrimônio Cultural”. 

12 VEIGA et al., 1983
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