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Grupo Municipal do PCP
Recomendação

Semáforos avariados em Lisboa

Considerando que:

Temos vindo a constatar a degradação progressiva dos semáforos, de forma generalizada por toda a cidade
Lisboa, com luzes que não funcionam, gerando dúvidas a quem circula, quer peões, quer automobilistas;

As situações de perigo daí decorrentes, para o trafego automóvel, mas com maior gravidade para os peões
que ficam sem informação e correm um risco mais elevado;

A possibilidade de se verificarem acidentes donde decorram danos físicos para os cidadãos, podem ir até à
morte.

1) O Grupo Municipal do Partido Comunista Português propõe que a Assembleia Municipal, na sua
Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere recomendar à Câmara Municipal que efectue as
reparações com a celeridade que esta situação exige.
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Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013
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Recomendação n° 3

Levo ao conhecimento de ‘vi’ Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26
de Novembro, aprovou por maioria uma Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do
PCP, que abaixo se transcreve
Semáforos avariados em Lisboa
Considerando que:
Temos vindo a constatar a degradação progressiva dos semáforos, deforma generalizada por
toda a cidade Lisboa, com luzes que não funcionam, gerando dúvidas a quem circula, quer
peões, quer auto mobilistas;
As situações de perigo daí decorrentes, para o trafego automóvel, mas com maior gravidade
para os peões que ficam sem informação e correm um risco mais elevado;
Á possibilidade de se ver~flcarein acidentes donde decorram danos fisicos para os cidadãos,
podem ir até à morte.
1) O Grupo Municipal do Partido Comunista Português propõe que a Assembleia Municipal,
na sua Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere recomendar à Câmara
Municipal que efectue as reparações com a celeridade que esta situação exige.
Com os melhores cumprimentos,
A Presidente
ASSEMBLtIA MUNICIPAL DE LISBOA

Helena Roseta
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