UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

MOÇÃO AF N.º 04 – 14/07/2016
Av. Infante D. Henrique
O Movimento Independente Sintrenses com Marco Almeida tem trazido, por diversas vezes,
a esta Assembleia os problemas da Avenida Infante D. Henrique, em Agualva.
Considerando que:
1. Poucos meses depois do atual executivo camarário ter tomado posse, foi á reunião
de câmara para aprovação e foi aprovado as obras que iriam ser feitas nesta
avenida de forma a cortar os excessos de velocidade, assim como a correção do
local de algumas passadeiras, até à presente data nada foi realizado.
2. Não é da competência da Junta de Freguesia este tipo de intervenção, mas
segundo palavras do atual Presidente da Junta, a mesma já se disponibilizou para o
fazer, não obtendo da parte do executivo camarário qualquer resposta.
3. Vários e-mails também foram enviados para o município neste sentido, obtendo a
resposta de que foram anexados ao Processo.
4.

O que tanto se temia infelizmente ontem acabou por acontecer. Um Bombeiro
faleceu.

5. Se continua a aguardar resposta sobre este assunto.
6. A Câmara, independentemente do condutor da viatura ser ou não culpado,
também tem responsabilidades a assumir no que ocorreu, uma vez de que foi
alertada por diversas vezes que fatalidades poderiam acontecer e nada fez.
7. Há bem pouco tempo ocorreu um atropelamento também à noite nesta mesma
avenida, mas que felizmente não teve desfecho mortal.
Por isso, o Movimento Independentes Sintrenses com Marco Almeida propõe que a
Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra delibere:
1. Reafirmar perante a CMS a exigência de resolução deste problema com caráter de
urgência, a fim de evitar futuros acidentes;
2. Remeter a presente moção para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, e Sr.
Presidente da Assembleia da Municipal de Sintra.
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