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Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia

da República

Requerimento n°
72/X (4ê-) - AC

Apresentado pelo Deputado Fernando Jesus (PS)

Assunto:Petição n° 112/IX/3a - apresentada pelo Sr. Manuel Benjamim

Leite Soares e outros, em 17/11/2004, solicitando medidas

para resolver os problemas causados pela construção da ER

1.18, na freguesia de Canelas, Vila Nova de Gaia (actual A29)

Exmo. Senhor Presidente,

Em Novembro de 2004 um conjunto de 300 cidadãos, residentes na

Urbanização dos Prazeres e zonas limítrofes da Rechousa, freguesia de

Canelas, Vila Nova de Gaia, usando do direito previsto na Lei nO43/90, de

10 de Agosto, alterada pelo Lei 6/93, de 1 de Março e nO15/2003, de 4 de

Junho, doravante lei de petição (LDP), apresentaram à Assembleia da

República uma Petição, solicitando medidas "para resolver os problemas



causados pela construção da ER 1.18 na freguesia de Canelas em Vila de

Gaia", actual A29.

A Comissão Parlamentar competente designou seus relatores, vários

Senhores Deputados, que por razões que se desconhecem, nenhum deu

seguimento à petição, apesar da lei fixar um prazo de 60 dias para a sua

apreciação.

Em 31 de Janeiro de 2007, a Comissão de Obras Públicas, Transportes e

Comunicações nomeou novo relator, o ora requerente, que de imediato deu

início às diligências julgadas necessárias para elaboração do relatório final

competente.

Um sentimento de insatisfação assaltou o requerente, pelo facto de ter sido

nomeado relator de uma petição a aguardar o início do seu tratamento na

AR, acerca de 3 anos !!! Na verdade, não é aceitável que a AR reconheça o

direito de petição aos cidadãos e demore 3 anos para cumprir uma lei que

ela própria aprovou!!! Está em causa o respeito que devemos ter uns para

com os outros e neste caso para com os cidadãos que nos elegem. Atitudes

desta natureza contribuem decisivamente para a má imagem que os

cidadãos têm dos políticos, competindo à AR adoptar comportamentos que

evitem estas situações.

No âmbito das diligências promovidas, o relator deslocou-se ao local, em

Fevereiro de 2007, para em diálogo com os moradores e peticionantes

esclarecer melhor alguns pormenores do objecto da petição e ao mesmo

tempo apresentar públicas desculpas em nome da AR, pela demora no

tratamento do problema por eles apresentado.

Durante esta visita foi possível esclarecer que os problemas causados pela

construção da ER 1.18 se referiam a:

a) armamentos suprimidos, nomeadamente a Rua da Escola e a Rua do

Rio, que até ao momento, apesar das promessas das Estradas de

Portugal, ainda não tinham sido repostos;



b) a um lavadouro público demolido, que depois de muita insistência dos

moradores e da Junta de Freguesia, foi reconstruído no local, mas sem

abastecimento de água em virtude dos poços que abasteciam o

lavadouro terem secado devido à profundidade da construção da A29 ter

desviado a água da mina.

c) Constatei ainda que a resolução deste problema reveste-se da maior

importância para a actividade económica local ,pois trata-se de uma

zona fortemente industrializada, onde operam várias empresas de média

e grande dimensão, designadamente a empresa de transportes Luís

Simões , a Tracar, a Socometal, Soares da Costa, entre outras.

Concluídas as diligências, o Relatório Final foi apresentado na Comissão

Parlamentar de Obras Públicas Transportes e Comunicações que o aprovou

em 31 de Julho de 2007. No ponto 9 do referido relatório, cita-se a posição

do Governo transmitida à AR em 14/5/07, através do Gabinete do Senhor

Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações: "perspectiva-

se que o início dos trabalhos de construção possa vir a ocorrer durante

o ano de 2008, com uma duração estimada de 6 meses e com um custo

de construção de 2,4 milhões de euros, a suportar integralmente pelo

Estado." É ainda referido que naquela data " estava agendada uma reunião

conjunta com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para discussão do

projecto, entretanto suspensa pela autarquia".

Senhor Presidente,

Estamos no final de 2008. Desconhece-se a data de início das obras, o

Governo reconhece a sua pertinência e defIniu um calendário para a sua

realização. O requerente deslocou-se ao local para informar-se da situação.



Acabo de receber uma carta do primeiro peticionante, senhor Manuel

Benjamim Leite Soares, que me "acusa" de faltar às promessas de

resolução do problema. A verdade é que as pessoas acreditaram na

mensagem que lhes transmiti, baseadas na informação do gabinete do

Senhor Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações, que ia no

sentido de que a obra pudesse ser iniciada durante o corrente ano, com

orçamento de 2,4 milhões de euros e um prazo de execução de seis meses.

O País atravessa um período dificil na sua vida colectiva. Os portugueses

foram sensibilizados para compreender as dificuldades e não perder a

esperança no futuro. Tudo isto é verdade e os portugueses têm sabido

responder com sentido de responsabilidade e compreensão. Também

sabemos que uma das marcas do governo é não prometer aquilo que não

pode cumprir.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis venho

requerer ao Governo, através do Senhor Ministro das Obras Públicas

Transportes e Comunicações, resposta à seguinte pergunta:

1- Quando prevê o MOPTC iniciar a obra - assumida pelo seu Gabinete

junto da Assembleia da República em 14 de Maio de 2007 -, relativa

à resolução do problema dos peticionantes prometida para execução

durante o ano 200S?

30 de Dezembro de 2008

O Deputado

"

(Fernando Jesus)


