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Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República

o PSDvem defendendoem alternativa à política de mega-projectos seguida por este e pelo
anterior Governo socialistas, uma política de realização de obras de proximidade, verdadeiros
factores de criação de emprego e desenvolvimento de base local.
o actual Secretário de Estado das Obras Públicas

aquelas funções no Governo anterior

- afirmou

- que

por acaso é o mesmo que exercia

em 2006, em deslocação ao local, que era 'uma

aberração e uma vergonha' que a Variante à EN222 entre Lavagueiras(Pedorido) - Castelo de
Paivae Canêdo não se realizassee aproveitou o momento para, desde logo, prometer a
realização de tão ansiada obra.
Cinco anos decorridos, a obra continua estranhamente por realizar !I! Isto é, desde a conclusão
da parte da Variante entre Ponte do Arda e a EM 504, e que foi consignada em Novembro de
2004, nada mais o Governo concretizou, apesar das promessas.
Tal facto é tanto ou mais incompreensível porquanto as autarquias locais em questão desde
logo se prontificaram a elaborar os projectos, e a oferecê-los ao Governo, como forma de

t
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sublinhar a importância atribuída à obra.

Nestes termos, o(s) Deputado(s) abaixo-assinado(s) do Grupo Parlamentar, vem (vêm) requerer
a V. Exa. se digne solicitar ao Governo através do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, e ao abrigo das disposições legais previstas na Constituição Portuguesa e no
Regimento da Assembleia da República, resposta às seguintes questões:
1. Qual a razão para a demora na realização desta obra de efectiva proximidade local?
2. Qual o destino dado aos projectos elaborados e entregues pelas autarquias visadas?

3. Como e quando vai o Governo contratualizar a referida obra?
Paláciode SãoBento,11de Marçode 2011.
O(s)Deputado(s):

