Diário da Sessão n.º 112 de 08/09/04
Deputado António Loura (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Srs. Membros do Governo:
Cumprindo as disposições estatutárias que a isso obrigam, o Governo
Regional visitou uma vez mais a ilha de Santa Maria, tendo escolhido os
dias 15 e 16 de Julho passado para a realização desta que foi a última visita
estatutária da Legislatura.
A visita iniciou-se com a reunião do Governo Regional com o Conselho de
Ilha, que decorreu com a elevada cordialidade que sempre caracteriza estas
visitas.
Nesta reunião os membros do Conselho de Ilha apresentaram diversas
preocupações e anseios. A todas as questões apresentadas foi dada resposta
pelos Senhores Secretários Regionais e pelo próprio Presidente do
Governo.

Nuns

casos

procederam

a

esclarecimentos,

noutros

comprometeram-se a dar resposta na próxima legislatura e noutros ainda a
iniciar de imediato o processo, como é o caso da autorização para aquisição
do imóvel necessário à instalação de uma Pousada de Juventude em Vila do
Porto e da elaboração do projecto de requalificação das instalações
desportivas da Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues.
O restante tempo da visita foi dedicado a contactos com entidades da ilha e
associações, visita às diversas obras em curso e inauguração de
investimentos concluídos.
A deslocação a Santa Maria foi produtiva e, como tal, positiva para os
marienses, quer pelo que foi concluído, quer pelos progressos verificados
em diversos compromissos assumidos.
Como exemplo do excelente trabalho que este Governo Regional tem vindo
a fazer em Santa Maria permito-me destacar:

- O início da obra da construção do Matadouro, cuja execução tem um
prazo de 300 dias e que custará 2,5 milhões de euros, investimento há
muito aguardado e que muito contribuirá para o desenvolvimento agropecuário da ilha.
- A inauguração do Abastecimento de Água à Lavoura, obra orçada em 3,5
milhões de euros, cujo investimento permitirá reduzir os custos de
produção da actividade agrícola com claros benefícios para o rendimento
dos agricultores.
- A conclusão do revestimento betuminoso do caminho da Zamba, no lugar
de Santana, e as Quatro Canadas, que beneficiará 15 explorações agrícolas
para além de permitir a circulação da população local.
- A obra de Remodelação e Ampliação do Lar de Idosos da Santa Casa da
Misericórdia, cujo valor é de 2.577 mil euros, prevendo-se a sua conclusão
até ao final do presente mês.
- A conclusão da obra das Casas de Aprestos no Porto dos Anjos,
investimento há muito aguardado pelos pescadores marienses, por ser o
porto alternativo ao de Vila do Porto.
- As obras de Protecção na Orla Costeira no lugar da Praia Formosa, da
responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente.
- A obra do muro de suporte na baía de S. Lourenço, da responsabilidade
da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos.
- A conclusão da Rotunda das Quatro Canadas, obra da Secretaria Regional
da Habitação e Equipamentos, cujo valor foi de aproximadamente 200 mil
euros e que visa uma melhor distribuição rodoviária e maior segurança.
-

A

obra

de

pavimentação

do

troço

da

estrada

regional

Feteiras/Arrebentação, no valor de 410 mil euros e com um prazo de
execução de dois meses.
- O lançamento da construção da 2.ª fase da Casa do Povo de Santa
Bárbara, investimento que custará 400 mil euros e que permitirá à

população da freguesia melhor qualidade de serviços na área da segurança
social e dos cuidados primários de saúde.
- A inauguração do Cais para Ferries e Gare Marítima de Passageiros, no
Porto de Vila do Porto. Esta infra-estrutura é a primeira do género nos
Açores e custou 3 milhões de euros.
- Por fim, a inauguração do Centro de Recursos Comunitários, situado na
freguesia de Santo Espírito, no antigo edifício da escola primária de Santo
António. Este Centro é gerido pela Associação Salvaterra que recebeu
apoios de diversas entidades e propõe-se fomentar a formação pessoal e
social da população mais desfavorecida.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:
Chegados à última Sessão Plenária da VII Legislatura é esta a altura certa
de ser feito um balanço ao desempenho deste Governo Regional,
relativamente ao grau de cumprimento das promessas eleitorais.
O investimento público directo do VIII Governo Regional na ilha de Santa
Maria, ao longo destes 4 anos de legislatura, na realização de obras
concluídas ou em curso, estará próximo dos 30 milhões de euros,
considerando também uma obra de grande vulto projectada para um futuro
próximo, como é o caso da obra do Núcleo de Recreio Naútico, que após a
fase de candidatura a fundos comunitários deverá arrancar no 1º trimestre
de 2005, e que representa um investimento superior a sete milhões de
euros.
Para além das obras que já anteriormente referi como concluídas, nesta
legislatura foram realizados os seguintes investimentos:
- Reparação total dos edifícios da Rede de Educação Pré-Escolar e do 1º
Ciclo do Ensino Básico e ampliação e adaptação da Escola Básica e
Secundária Bento Rodrigues, num investimento global na rede escolar da
ilha que atingiu os 7,5 milhões de euros.

- Ampliação e melhoramento da operacionalidade do Porto dos Anjos, cujo
valor da obra foi de 400 mil euros;
- Requalificação ambiental das zonas envolventes do Aeroporto de Santa
Maria;
- Classificação do lugar da Pedreira do Campo, em Vila do Porto, como
Monumento Natural Regional;
- Criação da Gateway de Santa Maria no âmbito do novo modelo de
transporte aéreo;
- Apoio à construção dos dois novos hotéis, ficando Santa Maria
apetrechada com 420 camas, o que permite pensar numa melhor promoção
da ilha.
Enfim, um sem número de realizações que corresponderam à satisfação das
justas aspirações dos Marienses.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:
Como se pode constatar, nesta legislatura realizaram-se grandes
investimentos por parte do Governo Regional na Ilha de Santa Maria, o que
prova que este Governo do Partido Socialista liderado por Carlos César está
bem e cumpre com os seus compromissos eleitorais.
O cumprimento das promessas feitas garante aos Marienses que os
compromissos do PS para a próxima legislatura não são promessas vãs e é
por isso que estamos profundamente convencidos que em Santa Maria,
como aliás nas restantes ilhas, os eleitores irão renovar a sua confiança no
Partido Socialista e num novo governo liderado por Carlos César.
Disse.

