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CAPITULO I

Deram entrada na Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores
quatro peticOes quo se pronunciann contra a realizacao de touradas corn Sorte
de Varas na Regiao AutOnoma dos Acores, a saber:

1. Peticao n. 2 113/2009 — "Nao a Sone de Varas e a mode de Touros", de
Thora Jorge;

2. Petigdo n. 2 2299/2009 — "Nä° a Sorte de Varas e aos Touros de Mode
nos Acores", de TeOfilo de Braga;

3. Peticao n.2 2311/2009 — "Toiros Picados ou Pessoas Picadas", a
AzOrica, Associacao de Defesa do Ambiente;

4. Peticao n. 2 2366/2009 — "Contra os toiros picados" de Vera Moniz.

As referidas peticOes foram submetidas a Comissao de Assuntos Sociais, por
despacho do Presidente da Assennbleia Legislativa da Regret) AutOnoma dos
Acores, para emissao de parecer.

CAPITULO II
Enquadramento Juridic°

As peticOes em apreciacao enquadram-se no exercicio do direito de cidadania
constitucionalmente consagrado.

A Lei Constitucional n. 2 1/2005, de 12 de Agosto, no seu artigo 52. 2 corn
epigrafe "Direito de peticao e direito de accao popular" estabelece, no n. 2 1
que: "todos os cidadaos tern o direito de apresentar, individual ou
colectivamente, aos Orgaos de soberania, aos Orgaos de governo pr6prio das
regi6es aut6nomas ou a quaisquer autoridades peticOes, representacOes,
reclamacOes ou queixas para defesa dos sous direitos, da Constituicao, das
leis ou do interesse geral e, bein assim, o direito de serem informados, em
prazo razoavel, sobre o resultado da respectiva apreciacao."

As condicOes para o exercicio deste direito de peticao encontram-se fixadas na
Lei n. 2 43/90, de 10 de Agosto, corn as alteracties quo lhe foram introduzidas
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pelas Leis n. 2 6/93, de 1 de Marco, Lei n. 2 15/2003, de 4 de Junho, e Lei n.2
45/2007, de 24 de Agosto.

A operacionalizacao deste direito rege-se pelo disposto na Lei n.2 43/90, de 10
de Agosto, cujo artigo 14. 2 estipula que, "sem prejuizo do disposto em especial
para a Assembleia da RepUblica, os Orgaos de soberania, de governo prOprio
das regi6es autOnomas e das autarquias locals organizarao esquemas
adequados de recepcao, tratamento e decisao das petigOes recebidas."

Por sua vez a Lei n. 2 2/2009, de 12 de Janeiro, que aprova o Estatuto Politico-
Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores dispOe, no seu artigo 73. 2 , n.2
4, que "as peticOes dirigidas a Assembleia Legislativa sac) apreciadas pelas
comissOes Cu por comissao especialnnente constituida para o efeito, que pode
ouvir as demais connissOes competentes em razao da matéria, bem como
solicitar o depoimento de quaisquer cidadaos".

Importa ainda referir que as termos pelos quais o direito de peticao ë exercido
perante a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores bem como
as condicOes de admissao e o processo de apreciacao se encontram definidos
nos artigos 189.2 a 193.2 do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao
AutOnoma dos Acores, aprovado pela Resolucao n. 2 15/2003/A, de 26 de
Novembro.

CANTULO
AnaIlse preliminar

A Comissao Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 26 de Maio de
2009, na delegacao da Assembleia na cidade de Angra do Heroism°, para
verificar a conformidade das Peticees cam os requisitos formais definidos para
o exercicio do direito de peticao no ambito da Lei 43/90, de 10 de Agosto, cam
as alteracOes que Ihe foram introduzidas pela Lei n. 2 6/93, de 1 de Marco, Lei
n.2 15/2003, de 4 de Junho, e Lei n. 2 45/2007, de 24 de Agosto, em conjugacao
corn o disposto no artigo 189. 2 do Regimento da Assembleia Legislativa da
Regiao AutOnoma dos Acores.

Da analise efectuada resulta que todas as petigOes cumprem corn as
requisitos estabelecidos na lei, a saber:

- Indicacao do name completo;

- NOmero do Bilhete de Identidade ou de outro documento de
identificagao valid°, ou
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- Indicacao do domicilio.

Verifica-se, no entanto que a pretensao dos peticiondrios se encontra já
garantida pela rejeicao polo plenario da Assennbleia Legislativa da Regiao
AutOnoma dos Acores do Projecto de Decreto Legislativo Regional —
"Adaptacao a Regiao da Lei n. 2 92/95, de 12 de Setembro, alterada pela Lei
n.2 19/2002, de 31 de Julho".

CAPITULO IV
Parecer

Perante o anteriormente exposto, a Connissao Permanente de Assuntos
Socials deliberou, por unanimidade, emitir o seguinte parecer:

1. As peticOes objecto de analise polo presente relatOrio cunnprem corn os
requisitos definidos para o exercicio do direito de peticao no ambito do
artigo 189.2' do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao
Aut6noma dos Acores, em conjugacao corn o disposto no artigo 6. 2 da
Lei 43/90, de 10 de Agosto.

2. Apesar de cumprirem corn os requisitos formais as peticOes em causa
carecem de objecto, uma vez quo a Assembleia Legislativa da Regiao
AutOnoma dos Acores rejeitou o Projecto de Decreto Legislativo
Regional — "Adaptacao a Regiao da Lei n. 2 92/95, de 12 de Setembro,
alterada pela Lei n. 2 19/2002, de 31 de Julho", no period° legislativo de
Maio, quo previa a reintroducao da sorte de varas nos Acores.

3. Tendo em conta quo o Plenario da Assembleia Legislativa da Regiao
AutOnoma dos Acores se pronunciou recentemente no sentido de
confirmar a pretensao dos peticionarios, conclui-se pela inoportunidade
das mesmas polo quo se prop6e o seu arquivannento.

4. As conclusOes anteriores sao igualmente aplicaveis a peticao intitulada
"Sorte de Varas — CONTRA!!!" subscrita por Filomena de Fatima
Fagundes Maduro, apesar de anteriormente admitida a apreciacao pela
Comissao.

5. Os peticionarios mencionados no presente relatOrio devem $er
informados do teor do parecer da Comissao Permanente de Assuntos
Sociais, assim como da sua fundannentacao.
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6. Solicita-se ao Presidente da Assembleia que as peticties de idèntico
teor que venham a dar entrada na Assembleia Legislativa da Regido
AutOnonna dos Acores, sem que seja alterado o quadro legal em vigor,
sejam indeferidas corn base na fundamentacao anteriormente aduzida,
sem necessidade de analise ern sede de Connissão.

7. Desta deliberacao da Comissao Permanente de Assuntos Sociais sera
dado conhecimento ao Presidente da Assembleia.

0 parecer foi aprovado por unanimidade.

Angra do Heroism°, 26 de Maio de 2009

A Relatora,

ri	 Avrt.a-t-2-

(Nlelia Amaral)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

C.-.2:kca4c,\

(Claudia Cardoso)
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