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ASSEMBLEiA MUNICIPAL
LISBOA

Grupo Municipal do PCP
MOÇÃO
AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS EM LISBOA
Considerando que:
No passado dia 26 de Novembro, a propósito dos semáforos avariados em Lisboa, foi deliberado nesta
Assembleia, apenas com os votos contra do Partido Socialista, recomendar à Câmara Municipal que
efectuasse as reparações necessárias e com a celeridade que a situação exigia, no momento;
A Câmara Municipal, não deu qualquer resposta a esta Recomendação, nem teve em conta a deliberação
da Assembleia e, como facilmente se pode constatar, a situação é hoje ainda mais grave, uma vez que, não
só não se resolveram os problemas que existiam à data, como novos casos foram surgindo por toda a
cidade;
A preocupação manifestada pela Assembleia Municipal, com a aprovação desta Recomendação era justa
como se pode aferir pela intervenção do Senhor Presidente na reunião pública da Câmara Municipal de 29
Janeiro passado que, a propósito da degradação da semaforização na cidade, dizia “á serviço que está a ser
prestado não é aceitável. Se as coisas não se resolverem, teremos que tirar consequências contratuais”.
A segurança de quem circula em Lisboa, quer seja peão ou automobilista, não pode ser posta em causa em
nenhuma circunstância, nem pode ser ameaçada pela má prática da empresa contratada para fazer a
manutenção dos semáforos.
O Grupo Municipal do PCP propõe que, a Assembleia Municipal de Lisboa, na reunião ordinária de 18 de
Fevereiro de 2014, delibere:
1.

Protestar pela ausência de resposta da Câmara Municipal, à Recomendação “Semáforos avariados
em Lisboa” aprovada por maioria nesta Assembleia;

2.

Solicitar à Câmara Municipal que informe a Assembleia Municipal sobre os reais problemas que
levaram à generalização da degradação dos semáforos na cidade e quais as medidas que pretende
tomar para a resolução urgente desta situação;

O Deputado Municipal do PCP

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

4
-

Proc.~___

Carlos Silva Santos

Av. de Roma, 14 P 3° Andar
Telef.: 218 170 424
Fax: 218 170 425
—

—

—

-

CP 1000 265 LISBOA
-

E-maU: amLpcne&m-lisboa.nt
http:I/pcp.am-lisboa.ptl

