REQUERIMENTO POTESTATIVO

Exma. Senhora
Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto

Lisboa, 20 Abril 2016
Assunto: Requerimento do PSD para audição com caráter potestativo do Senhor Ministro
da Educação e do ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para esclarecimento
das razões efetivas da recente demissão de João Wengorovius Meneses, e das divergências
verificadas sobre as políticas para a juventude e o desporto levadas a cabo pelo Ministério
da Educação.

Considerando que,
1. João Wengorovius Meneses, ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, se
demitiu no passado dia 12 de abril, referindo o seu “profundo desacordo com o Sr.
Ministro da Educação no que diz respeito à política para a juventude e o desporto,
e ao modo de estar no exercício de cargos públicos”;

2. Os três partidos que apoiam o Governo chumbaram um requerimento apresentado
pelo CDS para chamar o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o exsecretário de Estado, João Wengorovius Meneses, ao Parlamento para dar explicações
sobre a demissão do governante, limitando a função de fiscalização que o Parlamento
exerce sobre o Governo;

3. Esta atitude do PS e dos partidos de esquerda, de considerar irrelevantes as audições
a membros do Governo em Comissão, quando requeridas pela oposição, já ocorreu
com o requerimento apresentado pelo PSD para ouvir o ex-ministro da Cultura, João
Soares, na sequência de afirmações suas, graves e inqualificáveis, que demostraram
uma enorme falta de respeito pela liberdade de expressão em Portugal;

4. Os moldes em que ocorreu a demissão de João Wengorovius Meneses, ex-secretário
de Estado da Juventude e do Desporto, é para o PSD de uma enorme gravidade
política, torna - se necessário esclarecer o que o ex – Secretário de Estada da
Juventude e Desporto quis dizer com a justificação dada - profundo desacordo com o
Sr. Ministro da Educação no que diz respeito à política para a juventude e o desporto,
e ao modo de estar no exercício de cargos públicos.
Por tudo isto, o PSD entende que é urgente ouvir o Senhor Ministro da Educação e o exSecretário de Estado, João Wengorovius Meneses.
Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do PSD
requerer a Vª. Exa., se digne convocar para uma audição com caráter potestativo, em sede da
Comissão a que preside, o Sr. Ministro da Educação e o ex- Secretário de Estado, João
Wengorovius Meneses, para esclarecimento das razões efetivas desta demissão e das
divergências verificadas sobre as políticas para a juventude e o desporto levadas a cabo pelo
Ministério da Educação.
Os Deputados,

