CDS-PARTIDO POPULAR

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 13 de Julho 2016

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma o
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular António Pedro Maco, apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada
Assunto: Manutenção do espaço público – Ervas, plantas e demais vegetação

Uma cidade que prima pela sua organização em termos de asseio, limpeza e manutenção do
seu espaço público cuidado e bem ornamentado, é uma cidade aprazível e propicia à
atração de pessoas e bens potenciando desenvolvimento e criando ao mesmo tempo um
sentimento de segurança e de acolhimento junto dos cidadãos.
Desta feita, e tendo em consideração que são inúmeros os cidadãos que no concelho de
Almada e nas respectivas freguesias se encontram descontentes e preocupados pela
ausência de uma organizada manutenção do espaço público local que possa fazer frente às
necessidades manifestadas por parte dos munícipes no que concerne à manutenção desse
mesmo espaço e de forma periódica, é fundamental que a autarquia tenha em atenção a
limpeza desses espaços no que respeita a ervas, plantas e restante vegetação que cresce
abundante e continuadamente nos passeios de ruas e vielas do concelho de Almada,
tornando a cidade com um aspecto descuidado, abandonado e nada aprazível para os
almadenses e turistas.
Tendo ainda em consideração que Almada pretende ser um concelho moderno, dinâmico e
acolhedor nomeadamente na fixação e atracção de novos munícipes, turistas e demais
visitantes, o CDS-PP questiona a Câmara Municipal de Almada no seguinte:

1 – Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento que existem no concelho de
Almada ruas e vielas com necessidade de uma maior e periódica intervenção no que
respeita à manutenção do crescimento de ervas, plantas e demais vegetação que se
acumula entre as pedras da calçada dos passeios e mesmo junto a habitações e
estabelecimentos comerciais?
2 – Com que periodicidade é feita a manutenção e limpeza das ruas de Almada no que
respeita a ervas, plantas e demais vegetação que cresce constantemente nos passeios e na
via pública?
3 – Entende ou não a Câmara Municipal de Almada, que a falta de uma manutenção
cuidada no que respeita ao assunto em cima considerado, prejudica a imagem do
concelho perante quem o visita como não abona em favor dos almadenses relativamente
à sua qualidade de vida quotidiana e citadina?
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