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A SUA EXCELÊNCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIAO autônoma DOS AÇORES

S/002/2022/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 4 de janeiro de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Au*mbl«la Legislativa da Raglfto Autônoma dos Açoros

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta
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Requerimento

Proteção da costa da falésia adjacente à Vila do Corvo

Considerando que a proteção da orla costeira das ilhas nos Açores é um dos

grandes desafios provocados pelas alterações climáticas, um fenômeno cada

vez mais evidente;

Considerando que este foi, precisamente, o maior investimento contemplado

para a ilha do Corvo ao longo do ano de 2021;

Considerando que este é um projeto deixado pelo executivo anterior, que já

esteve inclusivamente contemplado no Plano de 2021;

Considerando o atraso no arranque do mesmo é inaceitável, ainda para mais

quando tudo indicia que muito dificilmente o mesmo será executado em 2022;

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis,

vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através do

Deputado abaixo assinado, requerer que seja prestada a seguinte

informação:

1- Atento o já considerável atraso na imprescindível proteção da costa da

falésia adjacente á Vila do Corvo, quais os procedimentos que foram

adotados para que a obra possa arrancar no inicio do corrente ano?
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2- Qual a data concreta para a qual se estima o arranque das obras de

execução da empreitada a que acima se fez referência?

Ilha do Corvo, 04 de janeiro de 2022

O Deputado,

•3^'
Lubélio de Fraga Mendonça
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