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RESUMO 

 
O propósito do presente trabalho é apresentar uma parte da pesquisa desenvolvida tendo em 
vista discutir a necessidade de um novo projeto para a Câmara Municipal de Ribeirão Claro. 
Trata-se do estudo de caso de duas Câmaras Municipais, que ocupam edifícios adaptados 
para esse uso: a de Ribeirão Claro – PR e de Jacarezinho – PR, e a Câmara Municipal de 
Carlópolis – PR, edifício projetado e construído para esse fim. Buscou-se analisar as reais 
necessidades para a elaboração de programa arquitetetônico adequado ao uso de tal edifício 
público.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to present a part of the research developed in order to discuss the 
need for a new project to the Mayor of Ribeirão Claro. This is the case study of two town halls, 
occupying buildings adapted for this use: the Ribeirão Claro – PR and Jacarezinho – PR, and 
the Town Hall of Carlópolis – PR, building designed and constructed for that purpose. Sought to 
analyse the real needs for the preparation of arquitetetônico program suitable for use in such a 
public building. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Ribeirão Claro, segundo o plano diretor, possui 633,549 

km² de território. Localiza-se no extremo Norte do Paraná, e faz divisa leste e 

norte com o Estado de São Paulo – Municípios de Timburi e Chavantes - 

respectivamente, ao sul com o município de Carlópolis, e a oeste com os 

municípios de Jacarezinho e Joaquim Távora. 



Segundo o IBGE em 2007, o município contava com 10.678 mil 

habitantes.  

Em 1908, foi fundada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, e sua 

primeira administração foi de 1908 até 1915. Quando fundada, foi construída 

uma sala para o funcionamento de uma Câmara Municipal, mas, com o 

desenvolvimento do Município, tiveram que transferi-la para um lugar mais 

amplo. Esta mudança ocorreu entre 2005 a 2008, para a biblioteca municipal, 

onde está até hoje.  

A Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo, que consiste no 

poder elaborador das leis de competência exclusiva do Município e o controle 

da administração local, quanto à execução orçamentária.  

Esse trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa realizada para 

embasar o projeto de uma Nova Câmara Municipal para a cidade de Ribeirão 

Claro, onde os legisladores tenham condições necessárias para receber as 

reivindicações da população, para a criação de novos projetos que venham a 

sanar as necessidades da sociedade Ribeirão-clarense, pois é lícito ao Poder 

Legislativo, examinar o ato administrativo sob o aspecto da moralidade e do 

desvio de conduta. Já faz parte de um passado longínquo que tão cedo não 

queremos ver de volta, o tempo em que os Chefes do Poder Executivo podiam 

agir como déspotas “dono da coisa pública”, fazer o que bem queriam com o 

patrimônio público e os direitos da população, pois sabiam que estavam num 

regime ditatorial, sem receio de que seus atos pudessem ser questionados ou 

anulados.  

Um dos maiores problemas da atual Câmara é que o prédio não possui 

os requisitos necessários para as pessoas portadoras de necessidades 

especiais, que têm por direito a acessibilidade em todos os espaços, sendo 

público e privado, de maneira independente. 

Assim, para justificar a criação de uma nova Câmara Municipal é 

fundamental evitar o processo diário de criação de novas barreiras, sendo elas 

arquitetônicas, e promovendo o acesso a prédios públicos, privados, 



estabelecimentos de comércio ou de serviços e áreas de lazer a partir do 

respeito às necessidades de todas as pessoas que delas as usufruem. 

 

METODOLOGIA E MÉTODO 
 

A metodologia de analise baseou-se principalmente em visita de campo, 

entrevistas com os funcionários daqueles locais e levantamento iconográfico. 

Uma das dificuldades encontradas foi à falta de documentos tal como projetos 

arquitetônicos, principalmente dos prédios adaptados.  

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

ESTUDO DE CASO 1: 

Edifício adaptado: Câmara Municipal de Jacarezinho – PR 
 

Está localizada na Rua Cel. Batista, 335 no segundo andar, no prédio da 

Prefeitura Municipal.  

Em visita ao prédio fui recebida por um Funcionário da Câmara 

Municipal que declarou em entrevista que é um prédio antigo e totalmente sem 

acessibilidade para portadores de necessidades especiais e até mesmo para 

um cidadão sem dificuldades de locomoção é de difícil acesso. 

 O edifício consta com salas de dimensões variadas. Existem salas com 

divisórias o que demonstra o improviso pela necessidade de adequação. O 

programa é composto por uma sala para gestor contábil, assistente contábil, 

consultoria jurídica, reunião, acessória legislativa e presidência, cozinha, 

sanitários, plenário com capacidade para 70 pessoas, com sala de som e a 

recepção com sala de espera, que são adequados ao seu funcionamento e não 

possui estacionamento próprio.  



 
Figura 01 – Vista da Prefeitura (Pavimento inferior), e vista da Câmara (Pavimento 

superior). Fonte: Gomes, Maira Aparecida de Melo – 19/05/2011. 

 

ESTUDO DE CASO 2: 

Edifício adaptado: Câmara Municipal de Ribeirão Claro – PR 
 

Atualmente está localizada na Rua Dr. Vicente Machado, 931, antiga 

Biblioteca Municipal. È um prédio antigo e totalmente sem acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. 

O prédio consta com uma recepção, sala do presidente, dois banheiros 

internos, (sendo um para funcionários e outro ao publico), uma sala para 

departamento contábil, e outra para departamento jurídico, cozinha, duas salas 

para arquivo morto, um plenário com capacidade para 74 pessoa, e não possui 

estacionamento próprio. 

 

 
Figura 02 – Fachada (vista do portão principal).  

Fonte: Gomes, Maira Aparecida de Melo – 19/05/2011. 

 



 
Figura 03 – Fachada (vista do portão dos fundos).  

Fonte: Gomes, Maira Aparecida de Melo – 19/05/2011. 

 

ESTUDO DE CASO 3:  

Câmara Municipal de Carlópolis – PR  
 

Está localizada na Av. Anésio Fernandes Machado - Loteamento Visanta 

Bela. 

É um prédio relativamente novo, construído em 2000. Em visita ao 

prédio obteve-se a curiosa informação, pela secretária da Câmara Municipal, 

que o projeto arquitetônico havia sido colocado em uma caixa de concreto que 

esta enterrada no centro do plenário com data para abertura em 2100.  

Apesar de ter sido projetado o prédio não contempla a acessibilidade a 

PNE como é o caso de um vereador da casa. Os ambientes que compõem o 

programa estão adequados ao seu funcionamento. 

Constam as seguintes salas: uma para departamento contábil, 

departamento jurídico, sala de comissões, acessor do presidente, uma cozinha, 

dois banheiros internos (masculino e feminino), um plenário com capacidade 

para 60 pessoas com banheiro masculino e feminino, sala de som e sala de 

espera para o plenário, uma recepção, secretaria e sala de espera, e não 

possui estacionamento próprio.  

 
Figura 04 – Fachada. Fonte: Gomes, Maira Aparecida de Melo – 19/05/2011. 



 

 
Figura 05 – Fachada (Entrada do plenário). Fonte: Gomes, Maira Aparecida de Melo, 

19/05/2011. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados alcançados apontam para a necessidade de rever os 

programas propostos de Câmara Municipal para as cidades de pequeno porte.  

Ainda, com base nas analises anteriormente descritas, no apendice 01 e 

02, está apresentado uma proposta  de programa mais adequado para o 

correto atendimento de publico e desenvolvimentos das atividades 

rotineiramente pelos funcionários e vereadores. 
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APÊNDICE 01 - Fluxograma 

 



APÊNDICE 02 – Programa de necessidades 

 
Ambientes Públicos Pré - dimensionamento Área (m²) 

Auditório para 150 pessoas 10.00 x 15.00 150.00 m² 

1 Banheiro Feminino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro Masculino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro para P.N.E. 2.50 x 2.50 6.25 m² 

   

Ambientes Restritos Pré - dimensionamento Área (m²) 

Plenário 5.80 x 11.00 63.80 m² 

Sala de Reunião 4.00 x 5.80 23.20 m² 

Sala de som 4.00 x 2.00 8.00 m² 

Ante sala 3.00 x 3.00 9.00 m² 

Arquivo morto 2.50 x 4.00 10.00 m² 

Xerox 3.00 x 3.00 9.00 m² 

Cozinha 3.00 x 3.00 9.00 m² 

Lavanderia 2.00 x 2.00 4.00 m² 

Almoxarifado 3.00 x 3.00 9.00 m² 

1 Banheiro Feminino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro Masculino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro para P.N.E. 2.50 x 2.50 6.25 m² 

   

Ambientes de atendimento ao público  Pré - dimensionamento Área (m²) 

Recepção  6.00 x 5.00 30.00 m² 

Sala de espera 4.00 x 4.00 16.00 m² 

9 Salas (sendo 1 para cada vereador) 3.00 x 3.00 - (9.00m² cada) 81.00m² 

Sala do Presidente 4.00 x 5.00 20.00 m² 

Departamento Pessoal 4.00 x 4.00 16.00 n² 

Contabilidade 3.80 x 4.50 17.10 m² 

Jurídico 3.50 x 2.50 8.75 m² 

Acessor Parlamentar 2.50 x 3.50 8.75 m² 

1 Banheiro Feminino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro Masculino 2.50 x 1.20 3.00 m² 

1 Banheiro para P.N.E. 2.50 x 2.50 6.25 m² 

 Total 529.35m² 

 
 

 


