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Exmo. Sr. Presidente da Comissäo Permanente de

Economia da ALRAA

o Conselho de Ilha de Santa Maria na sua reuniao extraordineria do dia 23 de Margo de 2012,

reunir para emitir o seguinte Parecer sobre o "Project° de Resolugão que recomenda ao

Governo Regional que cancele o project° de construgão de um Campo de Golfe e adote

medidas de melhoria das acessibilidades e apolo ao desenvolvimento do turismo

sustentevel na Ilha de Santa Maria", conforme sue solicitag5o, e considerando:

- Que a construggo do Campo de Golfe se estima num investimento de 15.000.000 euros;

- Que je foram gastos 2.000.000 euros no projeto de arquitetura, furos de egua e gastos

processuais;

- Que a alteragäo da comparticipagäo comuniteria passou de 85% para 95%, o que representa

urn investimento ()Woo do Orgamento Regional de 750.000 euros;

- Que as dotagOes financeiras previstas para este investimento não podem ser direcionadas para

outros fins que não os inicialmente previstos;

- Que as alternatives sugeridas nesta proposta jã são todas de competéncia da Administragâo

Regional, podendo o Governo dos Agores acolher estas sugestOes sem prejudicar o

investimento neste Campo de Golfe.

Decidiu este Orgio, por unanimidade, emitir parecer contra esta proposta, recomendando

ao Govern° dos Acores que de inicio imediato a continua*, deste investimento, podendo

desta forma, nä° 56 ir de encontro corn o prometido aos Marienses, bem como is

posigOes que este Orgio sempre emitiu contra qualsquer propostasiiniciativas de

interrupgão/suspensão deste investment°.



ksf
coNseuto D5 I Lf-f-A 1>6

SANTA MARAA
Largo Nossa Senhora da Conceictio — 9580 Vila do Porto

Santa Maria — Acores

0 continuar deste investimento na Ilha seri fundamental para a sobrevivincla da sua

economia, porque minimiza a asfixia e as dificuldades que as Empresas esti° a sentir

neste momento e seri potenciador de novos investimentos fruto das indemnizageles que

sera° pagas aos atuais proprietirlos dos terrenos. De igual modo contribuiri para a

inversio da tendincia da taxa de desemprego existente em Santa Maria.

Vila do Porto, 28 de Margo de 2012.

Corn os melhores cumprimentos.

0 Presidente do Conselho dØ Ilha

Rui Alexandre dos Reis Arruda
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