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Assunto: PROJECTO DE RESOLUCAO "0 TFtApAD
NORDESTE DEVE ESTENDER-SE ATE AO LUGARY DA
PEDREIRA"

O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata entrega a mesa da
Assembleia Legislativa Regional e a Vossa Excelência para efeitos de
admissao, o Projecto de Resolugao, cujo objecto "0 TRACADO DA
SCUT DO NORDESTE DEVE ESTENDER-SE ATE AO LUGAR DA
PEDREIRA".

O Projecto obedece aos requisitos formais de apresentacao, previsto no
artigo 119 0 do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao
Aut6noma dos Acores.

O primeiro signatario do Projecto, para efeitos de comunicacao da
decisao de admissao ou rejeicao é o mesmo que subscreve o presente
oficio.

Ponta Delgada 27 de Agosto de 2009

0 Presidente do Grupo Parlamentar

Antonio Soares , Marinho(A ate-Dch	 cita.6s),
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PROJECTO DE RESOLUCAO

0 TRACADO DA SCUT DO NORDESTE DEVE ESTENDER-SE ATE AO LUGAR DA

PEDREIRA

A Vila do Nordeste é a sede de Concelho mais afastada e isolada da Ilha de S.

Miguel, devido as reais dificuldades de acesso, pelo que os seus habitantes, ao

longo dos tempos, tern-se debatido pela construgeo de uma via que melhore as

condigets de mobilidade e de acessibilidade daquele distante Municipio.

Considera-se que a via, em construgao, pelo conhecido metodo SCUT, sera

urn ponto de viragem no desenvolvimento do Nordeste e representa uma

oportunidade (mica e inegavel do seu progresso e crescimento, pelo que nao

parece racional, na perspective da optimizageo dos meios, que urn

investimento daquela dimensao nä° preveja a ligagao ao lugar da Pedreira, e

respective sede de Concelho.

A nâo ser assim, corre-se o risco do trogo de ligageo previsto na obra da

EUROSCUT, que coincide quase na totalidade corn o actual traced° da

Estrada Regional, de se manterem os problemas de sinuosidade da estrada,

subidas e descidas muito inclinadas, instabilidade de taludes, reduzida largura

das faixas de rodagem e falta de visibilidade.

A °Ka° pela manutengao do actual projecto, alias já objecto de outras

alteragOes posteriores a adjudicagão, vem agravar o isolamento da sede do

Concelho e, em especial, do lugar da Pedreira, aumentando os problemas de

fluidez de transit° pesado e agricola, sem vias alternativas e obrigando o

trafego em direcgeo ao Parque Industrial a passar pelo centro da Vila. Acresce

a tudo isto, que o tragado a construir pela EUROSCUT nä° constitui uma

alternative viavel em termos de protecgao civil, no caso de ocorréncia de

catestrofes no Vale da Ribeira do Guilherme.



parlamentar

0 Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo da alinea d) do n°. 1 do artigo 31°. do

Estatuto Politico-administrativo da Região AutOnoma dos Acores, apresenta o

seguinte projecto de Reso luck):
Assim, nos termos das disposicties apliceveis do Estatuto Politico-

Administrativo, a Assembleia Legislativa da Regie" o Aut6noma dos Acores

resolve recomendar ao Governo Regional que promova os procedimentos

negociais e legais adequados para que o tracado da via em construgão pela

EUROSCUT, no Concelho do Nordeste, seja alterado, no sentido de prolongar-

se ate ao lugar da Pedreira, passando a poente da Vila do Nordeste.

Ponta Delgada, 27 de Agosto de 2009.

0 Presidente do Grupo Parlamentar

Ant6nio Soares Marinho
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