
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

Aquando da audição de V. Exª na comissão parlamentar de agricultura e mar realizada antes do

verão, questionei a Srª Ministra sobre a limpeza das matas no Pinhal de Leiria, mais

concretamente no concelho da Marinha Grande, S Pedro de Moel, junto ao ribeiro de Moel.

Nessa altura V. Exª respondeu que tinha sido adjudicada a venda do material lenhoso deitado

ao chão decorrente das intempéries e que, portanto, a venda e remoção destas árvores

acabaria por desobstruir toda aquela área. Ora, acontece que já lá vão alguns meses e as

estradas continuam interditas por maciços de betão e o material lenhoso encontra-se

praticamente todo por remover.

Em face disto, os deputados do PS solicitam os seguintes esclarecimentos:

1 – quando é que o material lenhoso que está a obstruir a fruição daquele espaço nobre do

concelho da Marinha Grande é retirado

2 – quando é que as estradas são abertas à circulação de pessoas e automóveis naqueles

locais

3 – o que é que falhou nos prazos do governo que contava ter tudo limpo antes do verão e, até

hoje, tudo continua praticamente igual

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 6 de Setembro de 2013

Deputado(a)s

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

ODETE JOÃO(PS)

BASÍLIO HORTA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Header[0]: 
	btnSeguir[0]: 

	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2780
	txtLegPergunta[0]: XII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2013-09-06
		2013-09-06T16:25:52+0100
	Paulo Batista Santos (Assinatura)



	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Limpeza das matas no Pinhal de Leiria
	txtDestinatario[0]: Min.  da  Agricultura e Mar

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
		2013-09-06T11:01:58+0100
	Patrícia Moreirinhas (Assinatura)


		2013-09-09T10:51:02+0100
	Florinda Veiga


	txtSerial[0]: 64042_136
	txtFolio[0]: 16441





