Intervenção do Deputado António Loura na Sessão Plenária de Dezembro de
2003

Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Deputados
Senhor Presidente
Senhora e Senhores Membros do Governo
O Governo Regional visitou a Ilha de Santa Maria nos dias 5,6 e7 de
Novembro passado, cumprindo assim o determinado na Estatuto PolíticoAdministrativo da Região Autónoma dos Açores.
Da reunião do Governo com o Conselho de Ilha, verifica-se que as
preocupações e anseios transmitidos ao Governo Regional tiveram boa
aceitação e encontraram vontade de resolução para as questões colocadas.
Como a permanência do Governo Regional foi mais prolongada, permitiu
desde logo, um maior número de audiências com diversos representantes da
sociedade mariense, chegando-se à resolução de questões e problemas,
permitindo ainda ao Governo Regional visitar obras em curso na Ilha, da sua
responsabilidade.
As obras nesta altura correm a bom ritmo e dentro dos prazos
estipulados, como sendo: a construção do cais de atracção de férries e gare
marítima de passageiros; a construção do lar de idosos da Santa Casa da
Misericórdia de Vila do Porto; o abastecimento de água à lavoura; a
requalificação ambiental das zonas envolventes do aeroporto de Santa Maria;
bem como a conclusão das obras do Porto dos Anjos.
Isto são obras da maior importância, estruturantes, para a Ilha, e muitas
outras estão a decorrer, como sendo, por exemplo. a rotunda das Quatro
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Canadas e as obras na estrada de Vila do Porto, que em muito contribuirão
para o ordenamento do trânsito automóvel.
Quanto à construção do Matadouro de Santa Maria, obra há muito
revindicada pela lavoura mariense, não foi esquecida e ainda esta semana
serão abertas as propostas, na sequência da abertura do concurso público
internacional.
Decorridos que forem os prazos legalmente instituídos, é de prever que
as obras tenham inicio logo a seguir.
Com isto, estou certo que o balanço que o Governo Regional faz da sua
visita é positivo uma vez que os compromissos assumidos têm tradução prática
e estão à visita de todos.

Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Deputados
Senhor Presidente
Senhora e Senhores Membros do Governo
No que respeita ao Comunicado do Conselho do Governo, gostaria de
destacar os seguintes compromissos:
•

instruir o IROA para iniciar os procedimentos necessários para
abertura de um furo para reforço do abastecimento de água à
lavoura;

•

lançar o concurso público e iniciar a obra de construção do
edifício da Casa do Povo de Santa Bárbara (2ª fase);

•

transferir para o edifício da Zona Franca de Santa Maria, após as
devidas adaptações, o Centro de Actividades Ocupacionais da
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto;
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•

Proceder à realização do concurso público para realização de
obras de protecção da orla costeira de S. Lourenço;

•

Prosseguir as acções necessárias à conclusão do processo de
requalificação ambiental da Ilha de Santa Maria, na sequência do
arranque do PAGIR (Plano de Acção e Gestão Integrada de
Resíduos) e aprovar uma proposta de Decreto Legislativo
Regional que visa classificar como Monumento Natural Regional a
Pedreira do Campo.

Estas foram as decisões que no nosso entender maior significado terão,
porque

dão

resposta

a

compromissos

assumidos,

credibilizam

investimentos a decorrer, valorizam e respeitam os nossos concidadãos
deficientes e reforçam as preocupações deste Governo na área do
Ambiente.
Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Deputados
Senhor Presidente
Senhora e Senhores Membros do Governo
Hoje vivemos em Santa Maria um período de confiança e esperança no
futuro. Temos a noção clara das nossas insuficiências e dificuldades,
sabemos que temos um longo caminho a percorrer, mas estamos
confiantes no futuro, porque temos potencialidades humanas e naturais.
Pena é que nem todos acreditam que assim é.
É ver o PSD criticar quando se dá cumprimento às promessas eleitorais
e criticar também quando decidimos iniciar outras, dizendo que a obra
não tem prioridade.
Assim não vamos longe.
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Por outro lado, nós sabemos o que queremos e estamos confiantes que
o que foi prometido em tempo de eleições e ao nível das grandes obras
estruturantes será cumprido.
Este Governo da responsabilidade do Partido Socialista tem obra feita
em Santa Maria e está à vista de todos aqueles que querem ver.
Horta, Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 2003
Deputado Regional: António Loura
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