
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) Miranda do Corvoé umavilaportuguesanoDistrito de Coimbra, com cerca de 3.250 habitantes;

2) Recentemente a Assembleia Municipal do Município de Miranda do Corvo aprovou uma

Moção “sobre as obras do Metro Mondego”;

3) A Moção aprovada determina que “o Governo assuma a sua responsabilidade e apresente

uma solução, com a máxima urgência, para o Ramal de Coimbra B/Serpins, concretizando

aquilo que é o desejo das comunidades, ou seja, uma opção sobre carris”;

4) Recentemente, o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro,

afirmou em Miranda do Corvo que o Governo vai apresentar um sistema de mobilidade

alternativo para o Ramal da Lousã, entre Serpins e Coimbra B – que pode ser ferroviário ou

rodoviário.

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 Ministro da

Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila


1) Encontra-se o Ministério da Economia a estudar um sistema de mobilidade alternativo

para o Ramal da Lousã, entre Serpins e Coimbra B?

2) Quando é que o Governo irá apresentar o referido sistema de mobilidade alternativo

para o Ramal da Lousã, entre Serpins e Coimbra B?

Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 16 de Março de 2015

Deputado(a)s

PAULO ALMEIDA(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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