
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:

- A construção de edifícios na Base Aérea N.º 4 depende de autorização.

- O Governo Regional dos Açores afirma que não avança com a obra de construção do novo

terminal de carga da Aerogare Civil das Lajes por falta de resposta do Ministério da Defesa

Nacional a um pedido realizado há cerca de dois anos.

- Aquela nova infraestrutura é importante para o desenvolvimento económico e social dos

Açores e da Ilha Terceira em particular.

Assim:

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

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

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

Defesa Nacional, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

O Ministro da Defesa Nacional confirma que o Governo Regional dos Açores efetuou

um pedido há cerca de dois anos para a edificação de um novo terminal de carga na

Aerogare Civil das Lajes?

1.

Qual a data exata em que o pedido deu entrada no Ministério da Defesa Nacional?2.

Em caso de resposta afirmativa à pergunta n.º 1 qual a razão pela qual o Ministro da

Defesa Nacional ainda não deu resposta?

3.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 10 de Outubro de 2014

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)



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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