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     Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 
 

 
Assunto:  Loteamento na freguesia da Urzelina – São Jorge. 
 
Os problemas de habitação que os Açores sentem em geral, e na 
Ilha de São Jorge em particular, estão longe de estarem 
resolvidos. 
 
A qualidade de vida depende em grande parte de uma habitação 
condigna. 
 
Considerando que em comunicado do Conselho do Governo em 23 
de Junho do ano 1999 ( há três anos), foi deliberado elaborar 
um projecto de loteamento na freguesia da Urzelina, destinado a 
responder às carências habitacionais de vários agregados 
familiares. 
 
Considerando que vários são os indivíduos, e sobretudo casais 
jovens, que pretendem adquirir lotes nesta localidade. 
 
Considerando que ao criar as condições a estes casais jovens, 
esta é também uma forma de os fixar nesta Ilha. 
 
Considerando que em 28 de Fevereiro de 2000 e em 06 de Junho 
de 2001, questionei o Secretário Regional da Habitação e 
Equipamentos através de requerimentos e me foi informado que  
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o projecto-tipo (arquitectura) estava concluído e que seria 
submetido a parecer das entidades competentes. 
 
Considerando que, mesmo com a minha insistência sobre este 
assunto, continuamos nesta data num impasse, sem que se saiba 
para quando será feito o referido loteamento. 
 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a 
V.Ex.ª que seja solicitada informação ao Governo Regional, 
através da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, 
sobre o seguinte: 
 
Em que fase se encontra o referido projecto de loteamento? 
 
Qual a calendarização prevista para a execução destas infra-
estruturas ? 
 
Velas de São Jorge,  03 de Abril de 2002. 
 
       O Deputado Regional 
 
 
        Mark  Marques 
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