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SSEMSLEIA MUNICIPAL
1. 1 S S O A.
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RECOMENDÁCÃO
PÁRA A APRESENTAÇÃO DE UMA LISTAGEM COM O CONJUNTO DE
QVEIXAS E RECLAMAÇÕES EFECTUADAS PELOS MUNÍCIPES
Considerando:
1. Que o actual mandato autárquico iniciou fmções hájá sete meses;

2. Que o anterior mm,ri~to, também presidido

—

actual Presidente, ficou marcado,
entre outras acções, pela introdução de Reuniões Públicas Descentralizadas de Câmara,
com a deslocação do elenco camarário às Juntas de Freguesia;
3~ Que ao longo daqueles 4 anos a Câmara Municipal dc Lisboa ~ uma série de
reuniões públicas descentralizadas com o objectivo de ouvir mais de perto o que os
cidad~os têm para dizer sobre as zonas da cidade onde vivem;
4. Que estas reuniões descentralizadas se traduziram em verdadeiras “práticas de
proximidade” para as populações que de outra firma teriam menos hipóteses de
apresentar as suas ideias e opiniBes, firmularem as suas queixas e reclamações, bem
como interpelarem directamente o executivo camarário sobre os problemas que os
afligem nos locais onde residem;
5. Que a Assembleia Municipal de Lisboa nãb teve durante o anterior mmdato, nem
durante o actua), quaisquer iniimações sobre esta medida politica inovadora
inlrodtzida pelo anterior executivo camarário de firma a poder flnnnlm-opiniâo sobre a
sua importância, peritácia e eficácia
O Grupo Municipal do PartIdo da Terra, propõe que a Assembleia Municipal de
Lisboa, na sua reunião de 17 de Junho de 2014, delibere:
Propor ao executivo camarário que, volvidos cerca de sete meses desde que renovou o
seu mandato, apresente nesta Casa uma listagem com o conjunto de queixas e
reclamações apresentadas pelos munícipes ao longo do anterior m~ndato e inicio do
presente, por Freguesia, e de entre essas quais as que firam, de ~&cto, resolvidas e
aquelas que se mantêm neste início de tn~-nd~to sem qualquer tipo de resposta..
Lisboa, lide Junho de 2014
Pelo Grupo Municipal do Partido da Tara,
O Deputado Municipal,

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE lISBOA

-

António Arruda

-

