
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

EXmo. Senhor Ministro,

Na sequência da questão anteriormente por mim colocada sobre os problemas do açude de

Abrantes, venho por este meio acrescentar informação que chegou ao meu conhecimento e que

me parece útil e pertinente para a boa condução do respectivo processo.

Coloco em anexo uma carta das Estradas de Portugal, em resposta à Dra. Margarida Togtema

enquanto Membro da Assembleia Municial de Abrantes, que esclarece o período temporal em

que a EP solicitou à autarquia que mantivesse o sistema insuflável em baixo.

Recordo que a autarquia referiu publicamente que o sistema insuflável do açude estaria em

baixo por solicitaçao das EP no período em que se deu a morte de cerca de uma tonelada de

peixes no ínicio do mês de Abril. É público que há vários meses o sistema estava em baixo

como também é público que se o sistema estivesse em cima poderia ter-se evitado a morte de

tantos peixes.

Fica assim claro que a desculpa encontrada pela autarquia de abrantes para ter o açude "em

baixo" é desmentida pela carta das Estradas de Portugal.

Com os meus melhores cumprimentos

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 14 de Maio de 2015

Deputado(a)s

DUARTE MARQUES(PSD)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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