Grupo Municipal do PCP

Recomendação
Lisboa cidade das 7 colinas e de muitos remendos | Pela requalificação e manutenção do espaço público
Considerando que:
No período que antecedeu as eleições autárquicas de 2013 foram efectuadas obras de fundo no pavimento
de algumas zonas da cidade, embora nem todas tenham sido bem sucedidas, como por exemplo, a Calçada
do Poço dos Mouros;
Todos os dias somos confrontados com o surgimento de mais buracos nos pavimentos e passeios em todas
as freguesias de Lisboa.
O empedrado há muito que deixou de estar nivelado e os carris de linhas do eléctrico desactivadas cruzamse no pavimento esburacado, transformando-se em inesperadas “provas de obstáculos” a vencer pelas
suspensões de automóveis e motociclos.
As soluções usadas na repavimentação revelaram-se impróprias, pois resolveram a situação apenas
momentaneamente dado que, passado pouco tempo, com as primeiras chuvas e com a densa circulação
automóvel, acabam por provocar a abertura de mais buracos, potenciais causadores de acidentes para
automobilistas, motociclistas e peões.
Esta situação agravou-se nos últimos dias com a constante queda de chuvas fortes.
As queixas são muitas e a Câmara Municipal de Lisboa recebe todos os dias protestos de cidadãos mas
defende a teoria, como é referido no jornal I, de 3.Fev.2014, de que:
"…parte significativa da culpa", defende a autarquia, está em "causas imputáveis aos particulares". Ou seja,
nos lisboetas e em quem percorre a cidade a conduzir um veículo. Traduzindo, para o município, uma fatia
substancial da responsabilidade pelas falhas no pavimento rodoviário de Lisboa está nos condutores. Como
o "excesso de velocidade", exemplificou Jorge Máximo, vereador com o pelouro das Obras, nas respostas
pelas quais o i esperou uma semana, enquanto se desviava nas ruas de Lisboa de buracos, crateras no
alcatrão e de tampas de esgoto afundadas no pavimento.”
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 18 de Fevereiro de
2014, delibere:
Que o Executivo Camarário proceda rapidamente à reparação eficaz e com qualidade das várias artérias da
cidade que se encontram em estado degradado.

A Deputada Municipal do PCP

- Ana Páscoa-
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