
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

Considerando que:

1 – Os recursos do erário público, quer sejam monetários, logísticos ou humanos, devem ser

geridos com o maior rigor e com a maior eficiência.

2 – Acresce ao acima exposto, que em tempo de crise, a canalização dos meios que a autarquia

dispõe terão de ser geridos ainda com maior eficiência.

3 – No ano de 2011 no espaço geográfico administrativamente sob a tutela da autarquia

presidida por Vossa Excelência foram realizados espetáculos de índole tauromáquica.

4 – Convém perceber até que ponto os espetáculos tauromáquicos conseguem sobreviver por

sim próprios, sem terem de ter o patrocínio ou o apoio do Estado, nomeadamente do poder

local.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Presidente

da Câmara Municipal de Águeda, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – No decorrer do ano de 2011 a autarquia presidida por Vossa Excelência patrocinou ou

apoiou os espetáculos de índole tauromáquicos realizados na área geográfica onde a

mesma se insere?

2 – Se sim, em que se consubstanciou esse apoio? Foi monetário, logístico ou humano?

3 – Qual o valor despendido com esses apoios?

4 – No caso de o apoio ter sido logístico ou humano, em que termos foi efetuado e de que



modo?

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 12 de Março de 2012

Deputado(a)s

JOÃO REBELO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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