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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 176/2018 

Assunto: Requer informações sobre a possibilidade de pavimentação, recuperação e construção em 

ruas, vielas e locais públicos, por iniciativa da população de Jacareí, e acerca do 

planejamento atualmente implementado com relação a esses tópicos. 

 

CONSIDERANDO que o pleno desenvolvimento urbano reclama uma 

participação municipal intensa, como ente estatal, como estabelece o Inc. VIII, do Art. 30 

da Constituição Federal, e que esta intervenção possui a tendência de ser morosa devido 

à adequação de projetos e critérios orçamentários; 

CONSIDERANDO que, em um aspecto mais amplo, é possível destacar 

que a função social da cidade é devidamente atendida quando propicia a seus habitantes 

uma vida com qualidade, satisfazendo os direitos fundamentais de um meio ambiente 

artificial que atenda às suas necessidades mais prementes; 

CONSIDERANDO que o direito à pavimentação, recuperação e 

construção, em locais públicos, de dispositivos que seguem a vontade da população que 

atende, é expressão substancial do preceito de cidades sustentáveis, fundamentado no 

Estatuto das Cidades; e 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que os direitos acima destacados são 

regulados, em âmbito infraconstitucional, pelo Estatuto da Cidade, e trazem à lume a 

indissociabilidade daquele com a premissa de um meio ambiente artificial equilibrado, 

considerado como lugar apto à promoção e realização do ser humano, assegurando 

direitos estritamente vinculados à concepção de dignidade, 

REQUEREMOS, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as 

formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o 

seguinte Pedido de Informações: 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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1. Existe a possibilidade de realização de serviços de pavimentação, 

recuperação e construção em ruas, vielas e locais públicos, 

localizados na cidade de Jacareí, por iniciativa da população 

interessada? 

2. Existe planejamento para a manutenção e recuperação destes tópicos 

no município a curto, médio e longo prazo? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2018. 

 

 

 

LUCIMAR PONCIANO 
Vereadora - PSDB 

Presidente 


