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Exmo. Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal de Loures 

Palácio dos Marqueses da Praia 

2670-331 - Loures 

 

Req.º N.º  28/GDAM/R/JRP 

DATA:  14 maio 2019 

Assunto:  Insistência para com a Câmara Municipal 

 

Ricardo da Cunha Costa Andrade, Coordenador do Grupo de Representantes do 

Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Loures, vem mui 

respeitosamente solicitar a V. Exª que se digne insistir para com a Câmara Municipal 

de Loures, a fim de providenciar no sentido de ser dada resposta objetiva e 

conclusiva, com a maior brevidade, a todos os requerimentos elaborados pelo 

Grupo Político do Partido Social Democrata e que se encontram sem ser 

respondidos, alguns deles há mais de 5 meses, o que se considera de todo  

inaceitável em virtude de a mesma se revelar essencial e urgente para análise e 

tratamento por este grupo de trabalho e uma enorme falta de respeito para com o 

órgão a que V. Exª preside. 

 

 A saber: 

- Requerimento verbal apresentado em novembro de 2018, pelo deputado 

Municipal Victor Santos relativamente à Associação Chão dos Bichos  

- N.º 07/GDAM/R/JP, de 7 de dezembro 2018 – Listagem de Clubes e Associações 

recreativas; 
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- N.º 08/GDAM/R/JP, de 7 de dezembro 2018 – Listagem de eventos culturais 

organizados pela Câmara Municipal; 

- N.º 09/GDAM/R/JP, de 7 de dezembro - Listagem de eventos desportivos 

organizados pela Câmara Municipal; 

- N.º 22/GDAM/R/JRP, de 11 abril 2019 – Montante total de gastos com 

comemorações dos 45 anos do 25 de abril; 

- N.º 23/GDAM/R/JRP, de 11 abril 2019 – Montante total de gastos com monumento 

aos 45 anos do 25 de abril. 

 

Mais se apela uma vez mais para a necessidade de o Executivo Municipal dar 

resposta ao solicitado, de acordo com o disposto no art.º 25º, n. º2, al. d) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 50/2018, de 

16/08. 

 

Loures, 14 de maio de 2019 

 

Atenciosos Cumprimentos 

 

 

Ricardo Andrade  
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