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PROPOSTA

A V.I.M, Via Intermunicipal, que liga a Freguesia de Joane à cidade de Vizela, via rodoviária

cuja responsabilidade de manutenção compete à AMAVE, Associação de Municípios do Vale da

Ave, encontra-se num estado de degradação, nomeadamente o seu piso, que coloca em manifesto

perigo todos aqueles que a utilizam. 

Infelizmente, como é do conhecimento de todos, nos últimos tempos tem-se verificado um

aumento significativo de acidentes, e a maioria destes em território do concelho de Famalicão. As

estatísticas dos últimos 5 anos dão-nos um número preocupante - 12 mortos, e a média de acidentes

situa-se em um acidente por mês, contabilizando apenas aqueles acidentes em que são chamados a

intervir os bombeiros de Riba de Ave e/ou a GNR, pelo que todos os acidentes de menor gravidade

nem sequer estão contabilizados.

Notícias  entretanto  vindas  a  público  dizem-nos  que  os  dirigentes  da  AMAVE estão  em

negociações com o governo, no sentido de aquela via passar para a responsabilidade da empresa

Estradas de Portugal, com vista à sua requalificação, principalmente a repavimentação do piso. 

Cientes  que esta  situação não se pode prolongar  no tempo,  e  porque entendemos que a

Câmara Municipal tem a responsabilidade e a obrigação de tudo fazer pelo bom estado das vias

rodoviárias que atravessam o concelho, o grupo municipal do BLOCO DE ESQUERDA, propõe

que a Assembleia Municipal, reunida em sessão ordinária no dia 26 de Fevereiro de 2010, decida:

- Recomendar à Câmara Municipal, como parte integrante da AMAVE, que diligencie junto

do Presidente deste organismo para que as obras necessárias naquela via sejam concretizadas o mais

rapidamente possível.

- E caso tal se não verifique, deve, com a maior urgência, a Câmara Municipal de Famalicão,

responsabilizar-se pela limpeza das valetas e regularização do piso (o vulgar tapar os buracos) assim

como providenciar pela reposição da sinalética e barras de segurança em todo o percurso concelhio

daquela via.
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