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Começaram as obras de repavimentação das ruas do Bairro da Vista Alegre.
Incluído no Plano de Repavimentação da freguesia que a Junta de Freguesia

entregou à Câmara Municipal, só agora e depois de bastante insistência da Junta de
Freguesia e da mobilização dos moradores, através de um abaixo-assinado,
reivindicando o alcatroamento das ruas, a Câmara Municipal resolveu fazer aquilo
que é da sua competência e responsabilidade.
Já não era sem tempo! A maioria PS na Câmara Municipal de Loures sempre pronta

a cobrar e aumentar os impostos e taxas, como ainda recentemente aconteceu com
o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis e a taxa de Resíduos Sólidos, é bastante
mais lenta e incompetente quando é para aplicar o dinheiro em benfeitorias para a
população.

Pasme-se, a Câmara Municipal afimou não ter trabalhadores, nem viaturas para
executar esta obra.
É caso para perguntar: O que é feito da frota municipal de viaturas, até há bem

pouco tempo uma das maiores do País e que os moradores dos Bairros tão bem
conheciam e usufruíam nas obras que ao longo dos anos desenvolveram nos Bairros?
E os trabalhadores do Município?
A resposta pode ser encontrada na incompetência e nas opções da maioria PS que

lidera a Câmara.
O PS compra carros de alta cilindrada para os seus vereadores e assessores e tem

as viaturas e máquinas municipais imobilizadas por falta de manutenção e arranjo.
A maioria PS contrata assessores, atrás de assessores, satisfazendo a sua clientela
política, e não investe nos equipamentos e nos trabalhadores dos sectores operários
e de infra-estruturas, preferindo entregar a privados as obras, ou carregar os já
debilitados orçamentos das Juntas de Freguesia com intervenções que não são da
sua responsabilidade.

BASTA DE INCOMPETÊNCIA!

Esta intervenção só se realiza porque a Junta de Freguesia de São João da
Talha, liderada pela CDU, disponibilizou trabalhadores e o aluguer das
viaturas, num esforço financeiro de vários milhares de euros.

Paga a população, para o PS servir a sua clientela!

AOS MORADORES DO BAIRRO DA VISTA ALEGRE


