E/673/2021 Proc.º 054.02.00/14/XII 26/02/2021

GRUPO
PARLAMENTAR
Partido Socialista
açores

A SUA

EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES
S083/2021/XII

Assunto: Requerimento Desigualdade de Tratamento Institucional/Pedido de
substituição integral

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem, pelo presente, nos termos regimentais
aplicáveis, solicitar a Vossa Excelência a substituição integral do Requerimento Desigualdade de Tratamento Institucional, conforme documento em anexo.

Horta, 26 de fevereiro de 2021

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Grupo Parlamentar,

Vasco Ilídio Alves Cordeiro
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REQUERIMENTO
DESIGUALDADE DE TRATAMENTO INSTITUCIONAL

O XIII Governo Regional, e o seu Presidente, na tomada de posse e na

apresentação do seu programa de Governo, garantiu várias vezes que este seria
um Governo para todos, um Governo que se assume despartidarizado,
respeitador da separação de poderes, prometendo não deixar ninguém de fora

na pluralidade de opiniões, na diversidade de idéias e apostado na transparência
dos seus atos e decisões.

Embora o Presidente do Governo Regional tenha feito várias referências, e
continua a fazer de forma sucessiva, nas palavras dos seus discursos, alguns
membros do seu Governo fazem como bem lhes apetece e desrespeitam a

postura institucional e democrática que. o seu presidente exalta na ação do
exercício de governar esta Região.
A esse propósito, estão em causa diversas visitas oficiais que alguns membros

do Governo Regional têm realizado em concelhos, cujas autarquias são
lideradas pelo Partido Socialista, e em ilhas com parlamentares eleitos
igualmente pelo Partido Socialista, nas últimas eleições regionais, sem convocar
os respetivos presidentes e deputados.

A recente visita do Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional
e Emprego, no passado dia 18 de fevereiro, á Escola Profissional INETESE -

Instituto de Educação Técnica dos Açores, no concelho de Lagoa, marcou a falta
de uma postura institucional e democrática ao optar, na ocasião, por excluir a
presença da presidente da autarquia num investimento que o município é
também detentor do imóvel.
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Em contraste, no dia seguinte, o mesmo Secretário Regional visitou a Escola
Básica e Secundária de Nordeste, fazendo-se acompanhar do presidente da

autarquia, privilegiando assim, ao invés, o favorecimento partidário, numa
mistura clara e pouco recomendável entre ações governativas e partidárias. O
que prova, precisamente, uma atitude desigual e discriminatória entre concelhos.
Ainda dentro desta atitude, por parte dos membros do novo Governo, no passado

dia 21 de janeiro, o Secretario Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
numa deslocação à ilha das Flores, apenas se fez acompanhar em todas as suas

iniciativas pelo deputado do seu partido, excluindo a presença de deputados
doutras forças políticas, onde estava em causa a resposta a um Projeto de
Resolução entregue, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na
Assembléia Legislativa dos Açores no passado dia 4 de janeiro.

Aliás, esta propositada exclusão, de que alguns membros do Governo
pretendem constantemente fazer, já não é de agora. O ponto de partida
começou, porventura, em dezembro do ano passado quando a Secretária
Regional da Educação visitou a Escola Padre João José do Amaral, também no
concelho de Lagoa, bem como a Escola Armando Côrtes-Rodrigues, em Vila
Franca do Campo, sem incluir, novamente, a presença dos presidentes das

autarquias, desrespeitando as regras de uma sã convivência institucional e
democrática dos concelhos onde se deslocou, contradizendo mais uma vez a

promessa do Presidente do Governo de tratar todas as autarquias por igual,
independentemente das cores partidárias.
Estes factos descritos são no mínimo lamentáveis e, ao que parece, são uma

prática regular, que se estende também aos deputados desta Assembléia
Regional, apenas por uma questão de cor partidária, pondo em causa o sentido
de estado e de institucionalismo quando está em causa a governação e o que
isso representa para os Açorianos.
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É neste âmbito que, nos termos das disposições estatutárias e regimentais
aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, solicita a
seguinte informação:
1.

Quais as razões que levam o Xlll Governo Regional dos Açores a revelar

atitudes discriminatórias com os autarcas e deputados do Partido Socialista nas
suas iniciativas oficias?

2.

Como é que o Xlll Governo Regional dos Açores justifica a diferença de

tratamento institucional entre representantes do povo açoriano doutras forças
políticas?

3.

O que pretende, o Presidente do Xlll Governo Regional, fazer para que

situações desta natureza não se voltem a repetir?
Horta, 26 de fevereiro de 2021
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