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Y4SSEMBLEIA DA EPUBLICA

Comissão de Economia, Inovação, Obras PUblicas e Habitaçâo

RELATÔRIO IX VOTACAO NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoLuçAo N. 48O/XIV/1. (PSD)

—

“Recornenda ao Governo que

corn a realização de obras urgentes no 1C2 Oliveira de Azernéls que
-

-

resolvam definitivamente a sinistralidade daquela via estruturante para o conceiho
de Oliveira de Azernéis”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.2 501/XIV/1.! (CDS-PP)

—

“Recomenda ao Governo a

realizaçào urgente de obras no 1C2 Oliveira de Azernéis”
-

PROJECTO DE RESoLucAo N.9 1344/XIV/2.! (BE)

—

“Obras de requalificaçâo no ICZ,

no troço que serve e atravessa o conceiho de Oliveira de Azernéis, de forma a
meihorar a qualidade da via e reduzir a sinistralidade”

1.

Os Projctos de Resoluçäo n

4(I/\IV’ I’, apresentado pelo PSD,

IL”

301 ‘Nfl]

apresentado pelo C[)S-PP e a° 1344, <I\ T, apresentado polo BE, deram entrada na
Assembleia da Rcpóblica nos Was 26 de maio, 1 de junho e 17 do junho, todos do ano
2020, respetivamente.

2. Os referidos projetos de resoução foratn objeto de discussño

tm

Comissâo de

Economia, Inovado, Obras Póbhcas e Habitação (do ora cm diante designada pot
“Comissão”) em reunião do 07 do juiho de 2021.
3.

A votaçâo na generalidade ocorreu
todos cbs aprovados.

em

Plenário no dia 20 de juiho de 2021, tendo sido
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Y4SSEMBLEIA DA NEPOBLIcA

Comissao de Economia, Inovaçäo, Obras Püblicas e Habitacão

4.

For deterrnisiação de S. Ex.a o Presidente da Assembleia da Repáblica, os mencionados
Projetos de Resoluçáo baixararn, para apreciacâo na especialidade, a Comissáo.

5.

Na reunlão de dia 10 de novembro de 2021, na quai se encontravarn presentes os
Grupos Parlarnentares do PSD, do IS, do BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN, a
Cornissao procedeu a apreciação e votaçáo na especiahdade do texto final cornum
apresentado pelos proponenres referente aos Projeros de Resoluçáo idenuficados nos
pontos precedentes.

6.

0 texto final cornurn fbi aprovado corn os votos a favor do PSD, do BE, do PCP, do
CDS-PP e do PAN e a abstençáo do PS.

7. Tendo em consideraçáo o resulrado da votaçao do texto final conjunro relavo aos
Projeros de Resoluçao que se mencionaram no ponto precedente, seguc ern anexo o
rexto final.

Palácio de So Bento, lOde novembro de 2021
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