9ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
quadriénio 2017-2018

RECOMENDAÇÃO N.º 9
REABILITAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E ARVOREDO DA AVENIDA CARLOS PAREDES
O mestre da guitarra portuguesa Carlos Paredes, foi homenageado pela Câmara Municipal de
Lisboa, com uma artéria na Urbanização no Alto do Lumiar através da publicação do Edital
Municipal no dia 6 de Outubro de 2005.
Considerando as condições actuais das zonas verdes existentes nesta artéria, em concreto o seu
canteiro central e ainda o seu arvoredo, em que se verifica que:
1) O canteiro central da via encontra-se com vegetação alta e pouco cuidada;
2) A falta de poda adequada das árvores existentes ao longo da via;
3) A acumulação de lixo dentro do referido canteiro central;
Torna-se urgente a necessidade da reabilitação desta zona verde ao longo da Avenida Carlos
Paredes.
Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 26 de Junho de 2019 e
sob proposta do CDS-PP, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar:
1) Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa, em especial ao Departamento de Ambiente e
Espaços Verdes, reabilitação do espaço referido, tendo especial atenção para:
a. Manutenção e poda, das árvores e vegetação existentes
b. Manutenção e limpeza cuidada dos mesmos com maior regularidade
2) Solicitar à Junta de Freguesia, a máxima coordenação com a Câmara Municipal de
Lisboa, para que o ponto acima referido, esteja concretizado no mais breve prazo
possível.
Mais delibera:






Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Fazer a divulgação nos locais habituais;
Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia;
Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia

Lisboa, 26 de Junho de 2019
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