
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 002/2022. 
 
 
Exmo. Sr. 
EDUARDO PIRES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Piên. 
 
Senhor Presidente: 

 

O Vereador que subscreve a presente indicação vem, por meio 
desta, solicitar que seja analisada a viabilidade econômica de promover reformas, 
possibilitando acessibilidade a todas as dependências desta casa, visto que esta é a 
casa do povo Pienense e assim, deve estar preparada para receber com conforto e 
dignidade a todos os seus cidadãos.  

 

 

JUSTIFICATIVA 
A presente indicação se faz necessária visto que em nosso 

município ainda que tenha poucas leis que disciplinem o tema, como a lei 775/2002 – 
que instituiu o PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ESTABELECE 
OBJETIVOS, INSTRUMENTOS E DIRETRIZES PARA AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE PIÊN, que em seu art. 5º nos dá o seguinte comando legal;  

 

Art. 5º São objetivos gerais do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano:  

I - Garantir o bem-estar do cidadão; II - 
Fazer cumprir a função social da 
propriedade urbana; 

 III - Assegurar que a ação pública do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo ocorra de 
forma planejada e participativa, segundo as 
diretrizes do Plano Diretor; 

 § 2º - A cidade e a propriedade imobiliária 
urbana, pública ou privada, cumprirão sua 
função social quando, além de atenderem 
ao disposto nas leis integrantes do Plano, 
contribuírem para garantir, de modo justo  



 

 

 

 

 

e democrático, o pleno acesso de todos os 
cidadãos aos seguintes benefícios:  

c) Acessibilidade, garantida por 
infraestrutura viária e transporte público 
regular a serviços e equipamentos urbanos 
de caráter sanitário, educativo, social, 
cultural e de lazer;  

d) Condições de um ambiente saudável, de 
segurança, de saúde e de bem-estar. 

                               Nosso Estado tem discutido o assunto – como por exemplo o Decreto 
237/2021, que convocou o II Encontro TEMÁTICO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. Assim, pensando no presente – preparar essa nobre casa, que defende 
os interesses de seus cidadãos, é importante torná-la acessível e convidativa a todos.                  
Esta indicação também é pensando no futuro – Chegará o dia em que a Câmara 
abrigara algum representante do povo, ou funcionário, com algum tipo de deficiência. 
Se esse dia fosse hoje, tal representante ou colaborador encontraria sérias dificuldades 
para cumprir com suas responsabilidades. 

                            E a questão orçamentária não pode ser usada como impedimento para 
realizar tal adequação, visto que no último exercício contábil, esta casa devolveu mais 
de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em recursos não alocados, e abriu mão de 
outros R$ 200.000,00 (Duzentos mil). Pensando na relevância do tema, e na 
importância para todos os cidadãos de Piên, sugiro que seja enviado convite ao 
presidente da APAE, aos professores, alunos e pais, bem como convite público a toda a 
população que se interesse pelo tema e tenha a intenção de construir uma cidade 
melhor, para a realização de um debate público sobre o tema, discutindo assim a 
construção de políticas públicas municipais que supram as necessidades dessa parcela 
da população. 

Desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo 
benefício à população, o Vereador que subscreve, pugna pela aprovação em plenário e 
posterior acolhimento por parte do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

 
 

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2022. 
 
 
 

MANOEL VALDIR TABORDA 
 

                                                                     Vereador 



 


