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Comissão de Economia, lnovacão, Obras PUblicas e Habitação

RELATORIO DE VOTACAO NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoluçAo NA 90/XIV/1A (BE) - “Recomenda ao Governo que
promova a coesâo do Algarve através do resgate da concessâo e requalificaçâo dos

troços da EN12S compreendidos entre Olhâo e Vila Real de Santo Antonio”

PROJECTO DE REsoLuçAo NA 234/XIV/lfi (PCP) - “Pela urgente conclusão das obras
de requalificaçâo da Estrada Nacional 125”

PROJECTO DE RESOLuçA0 NA 1388/XIV/2A (PS) - “Recomenda ao Governo o
lançamento das obras de requalificacâo da EN12S e envolva os municipios no

acompanhamento da gestäo e manutençäo da EN1ZS”

1. Os Projetos de Resolução n.° 90/XIV/?, apresentado pelo BE, n.° 234/XIV/V,

apresentado pelo PCP e n.° 1388/XIV/2a, apresentado pelo PS, deram entrada na

Assembleia da Rcpübhca nos dias 20 de novembro de 2019, 30 de janeiro de 2020 e 5

de juiho de 2021, respetivamente.

2. Os referidos projetos de resolucáo foram objeto de discussáo na Comissâo de

Economia, lnovaçâo, Obras Pñbhcas e Habitaçâo (de ora em diante designada pot

“Comissão”), em reuniâo de 14 de juiho de 2021.

3. A votaçáo na generalidade ocorreu em Plenário no dia 22 de juiho de 2021, tendo sido

todos des aprovados.

4. Pot determinaçáo de S. Ex.a o Presidente da Assembleia da RepOblica, os mencionados

Projetos de Resoluçâo baixaram, para apreclaçâo na especialidade, I Comissao.
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5. Na reumão de dia 10 de novembro de 2021, na quai se encontravam presenres os

Grupos Parlarnentares do PSD, do PS, do BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN, a

Cornissão procedeu a apreciacão e votação na espcciahdade do texto final comurn

apresentado pelos proponentes referente aos Projetos de Resoluçâo identificados nos

pontos precedentes.

6. 0 texto fmal cornurn foi aprovado por unanirnidade dos presentes, corn os votos a

favor do PSD, do PS, do BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN.

Tcndo em considcracão o resultado da voração do texto final conjunto relativo aos

Projetos de Resolução que se mencionararn no ponto prcccdente, segue em anexo o

texto final.

Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2021

Qorge ulo Oliveira)


