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

 
Assunto: Sinais de trânsito em São Jorge servem para campanha  Socialista.    
 
                Aplicação de  multas na Recta das Levadas. 
 
No passado dia 2 de Fevereiro um Deputado Socialista eleito pelo circulo eleitoral de São Jorge 
numa “encenação concertada” requereu ao Secretário Regional da Habitação e 
Equipamentos a colocação de um sinal de trânsito para que os automobilistas não fossem mais 
multados no troço de Estrada Regional, designado Recta das Levadas. 
 
Dois dias depois apareceu o sinal pedido (Limite máximo de 80 Km/h). Numa extensão de 500 
metros. 
 
Considerando que esta situação de aplicação de multas nesta zona, decorre desde 2002. 
 
Considerando que desde essa data, muitos foram aqueles que alertaram a Secretaria Regional 
da Habitação e Equipamentos para a falta de sinalização deste troço de estrada. 
 
Considerando que dado à incúria, ao desleixo e ao desmazelo de quem deveria colocar a 
sinalização neste local, e não o fez atempadamente, mais de 200 automobilistas foram 
multados. 
 
Considerando que alguns dos que entenderam não pagar voluntariamente a multa, a Direcção 
Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres continua a enviar Processos de contra-
ordenação. 
 
Considerando que o “único culpado” desta situação é a Secretaria Regional de Habitação e 
Equipamentos. 
 
Considerando que até parece que como estamos em véspera de eleições o Governo 
Regional usa sinais de trânsito para amenizar situações que já deviam estar 
resolvidas. 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requero a V.Ex.ª que seja solicitada 
informação ao Governo Regional, através da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, 
sobre o seguinte: 
 
Pretende ou não a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos reembolsar os 
automobilistas multados até 4 de Fevereiro de 2004? 
 
Pretende ou não a Direcção Regional dos Transportes Terrestres anular todos os processos de 
contra-ordenação levantados?  
 
Velas de São Jorge,  25 de Fevereiro de 2004. 
 
        O Deputado Regional 
 
        
            Mark  Marques 


