Nª. Ref.ª – REC02/2021

Recomendação
Exmo. Sr. Presidente,

Considerando que em 2009 foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta
apresentada pelo CDS-PP em que solicitava à Câmara Municipal de Lisboa que esta
providenciasse, de imediato, uma solução que minimize o risco para peões e automobilistas, com
sugestão da colocação de um sistema de lombas que imponha a diminuição da velocidade dos
veículos que dão entrada na Rua Sousa Lopes, a partir da Avenida Álvaro Pais.
Considerando que as características desta artéria da nossa freguesia se mantêm na mesma,
sendo que nada foi feito no sentido de mitigar os riscos inerentes e relatados nessa mesma
recomendação e que passados 9 anos estão tão presentes como então.
Considerando que as Juntas e Assembleias de Freguesia são os órgãos mais próximos dos
cidadãos.
Considerando que é da competência moral da Junta de Freguesia alertar a Câmara Municipal de
Lisboa para os perigos existentes e que colocam em causa os seus fregueses e exigir à mesma
que adote rapidamente medidas que acautelem esses mesmos perigos.
Considerando que a 30 de Abril de 2018, o CDS-PP voltou a levar este tema à Assembleia de
Freguesia, com uma recomendação que foi aprovada por unanimidade e que nada foi feito por
parte do anterior executivo sobre esse tema;
Os eleitos do CDS-PP vêm por este meio propor à Assembleia de Freguesia que delibere
recomendar à Junta de Freguesia de Avenidas Novas:

1. Solicite com urgência à Câmara Municipal de Lisboa que esta providencie, de imediato,
uma solução que minimize o risco para peões e automobilistas, com sugestão da
colocação de um sistema de lombas que imponha a diminuição da velocidade dos veículos
que dão entrada na Rua Sousa Lopes, a partir da Avenida Álvaro Pais;
2. Que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas mantenha a
Assembleia de Freguesia informada sobre todos os progressos relativos a esta situação;
3. Que a Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas envie esta recomendação à Senhora
Presidente da Assembleia Municipal e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2021
Os eleitos do grupo do CDS-PP da Freguesia de Avenidas Novas

