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JUSTIFICATIVA 

A Câmara Municipal de Brasil Novo pretende construir 

um pavimento Superior ao prédio já existente, pois 

a atual estrutura não atende à demanda de trabalho 

desenvolvida no Legislativo Municipal de forma 

adequada. A fim de suprirmos a já antiga demanda de 

readequação dos setores administrativos para 

abrigar de forma eficiente e condizente com a 

realidade dos trabalhos executados, é necessária e 

construção de gabinetes para Vereadores deste Poder 

Legislativo, totalizando 9 Vereadores a serem 

acomodados no novo espaço. 

Com a nova edificação, o Poder Legislativo local 

terá condições de abrigar todos os seus setores e 

gabinetes de modo a atender satisfatoriamente aos 

anseios da população, prestando um serviço técnico 

de qualidade e, ainda, propiciando condições 

adequadas para O desenvolvimento das atividades 

diárias dos vereadores e servidores. 

A dimensão do pavimento superior foi estimada 

levando em consideração as doze salas que deverão 

ser contempladas com a obra, pensadas de maneira a 

abrigar todos os vereadores acima citados de forma 

eficaz, levando em consideração suas necessidades e 

particularidades. Ainda, o dimensionamento foi 

realizado de acordo com o espaço disponível para a 

construção. 

Ademais, como forma de garantir o aumento do espaço 

físico futuramente sem a necessidade de grandes 

obras de infraestrutura, o que possibilitará grande 

economia aos cofres públicos, será solicitado na 

elaboração do projeto arquitetônico que o leiaute 

possibilite o aumento desta obra de forma rápida, 

econômica e eficiente, garantindo o atendimento de 

demandas futuras que venham a surgir levando-se em 

consideração o crescimento constante do Município 
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de Brasil Novo e consequente aumento da população 

local, o que certamente irá influenciar nos 

trabalhos desta Casa Legislativa. 

O presente edifício não conta com nenhuma alteração 

desde sua construção: apesar do edifício ser 

moderno, mas não atende de maneira adequada a Câmara 

Municipal de Brasil Novo, pois não dispõe atualmente 

de um número de salas condizentes com a quantidade 

de vereadores existentes para o bom funcionamento 

desta Casa de Leis. O prédio construído foi 

projetado para um número muito aquém de pessoas que 

hoje estão desempenhando suas funções nos mais 

diversos departamentos da Câmara. À mérito 

exemplificativo,  
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