Reunião Plenária do dia 24 de Janeiro de 2017

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, eram 09 horas e 16 minutos.
Período de Antes da Ordem do Dia (P.A.O.D.) – Iniciou-se com a leitura, feita pelo Sr.
Deputado Américo Nascimento (PAICV), do voto de pesar em memória do Arquitecto José
Gomes, da ilha de São Nicolau. Após a leitura, a Plenária guardou, de pé, um minuto de silêncio
em memória do homenageado.
De seguida, a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado), apresentou o voto de pesar pela
morte do Ex-Presidente de Portugal, Mário Soares. Igualmente, após a leitura, a Plenária
guardou, de pé, um minuto de silêncio em memória do homenageado.
Ainda no P.A.O.D., o Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) interveio sobre alguns sectores
da ilha de Santo Antão que carecem de intervenção por parte de autoridades locais e do Governo,
designadamente o turismo, estradas de penetração, acesso entre várias localidades que foram
cortadas pelas últimas chuvas, entre outros.
O Sr. Deputado Alberto Alves Montrond (PAICV) fez uma intervenção sobre a
comemoração das datas 13, 15 e 20 de Janeiro de 2017. Igualmente, referiu-se a algumas
preocupações e constrangimentos por que passam os emigrantes dos Estados Unidos da
América, designadamente a morosidade na resolução dos processos judiciais, o custo elevado
do despacho alfandegário, os elevados preços dos bilhetes de passagem para Cabo Verde, entre
outros.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Pedro Alves Silva (MPD) pediu uma atenção especial
aos cabo-verdianos residentes na América e a resolução de problemas dos mesmos nas
embaixadas e consulados daquele continente.
O Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV) questionou o facto das perguntas feitas ao
Governo pelos Deputados da sua bancada ficarem sem respostas por parte dos membros do
Governo e também sobre algumas preocupações da diáspora africana, designadamente, o
aumento da pensão de sobrevivência, a ligação aérea que existia entre São Tomé/Angola/Cabo
Verde, a protecção consular e diplomática dos cabo-verdianos em Moçambique, entre outros.
Por sua vez, o Sr. Deputado João Gomes (MPD), interveio sobre a comemoração do dia
de Município de São Vicente, referindo-se aos aspectos que outrora engrandeceram a ilha de São
Vicente, bem como aos constrangimentos que a ilha vive como a alta taxa de desemprego, a
desactualização do Código Aduaneiro, entre outros.
O Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV) fez uma intervenção sobre alguns problemas
que a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal enfrenta, designadamente o atraso do
pagamento do subsídio de doença aos evacuados de Cabo Verde para Portugal, a demolição de
casas de muitos cabo-verdianos no Concelho de Amadora e de Sintra.
Também, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) interveio sobre a questão do atraso
de pagamento do subsídio de doença aos evacuados de Cabo Verde para Portugal, referida pelo
Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV). Na sequência, usaram da palavra, para esclarecimentos,
as Srs. Deputadas Janira Hopffer Almada (PAICV) e Filomena Gonçalves (MPD).
A Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) retomou, na sua intervenção, o assunto
do atraso de pagamento do subsídio de doença aos evacuados de Cabo Verde, bem como o que
foi feito e o que não foi feito pelo Governo do PAICV durante os 15 anos de governação. Na
sequência desta intervenção, usaram da palavra, para esclarecimentos, os Srs. Deputados
Emanuel Barbosa (MPD), Filomena Gonçalves (MPD) e Francisco Pereira (PAICV).
Ainda sobre o assunto de atraso de pagamento do subsídio de doença aos evacuados de
Cabo Verde para Portugal, interveio a Sra. Deputada Dora Reis (UCID) que referiu que os
evacuados devem receber a totalidade da sua pensão quando estiverem em tratamento em
Portugal para terem, durante o tratamento, condições de vida e habitabilidade mais condignas.
Neste aspecto, usou da palavra, para dar esclarecimentos, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa
(MPD) e o Sr. Ministro da Saúde (Arlindo do Rosário).
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O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma intervenção sobre o esgoto a céu
aberto perto das instalações da Biblioteca Nacional, na cidade da Praia. Na sequência desta
intervenção, usou da palavra, para dar esclarecimentos, o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente
(Gilberto Évora), tendo logo de seguida feito uma intervenção sobre o mesmo assunto.
O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) interveio, ao abrigo do n.º 5 do artigo 94º do
Regimento, tendo a Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) usado da palavra, para dar
esclarecimentos.
A seguir, a Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV), na sua intervenção, referiu-se
à ligação aérea entre São Tomé/Angola/Cabo Verde e também pediu ao Governo que
apresentasse à Magna Casa Parlamentar o pipeline das obras como portos, aeroportos, entre
outros, que tinha sido prometido anteriormente. Esta intervenção suscitou esclarecimentos por
parte dos Srs. Deputados Damião Medina (MPD), Francisco Correia (MPD) e do Sr. Ministro dos
Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto.
O Sr. Deputado Carlos Tavares (MPD) interveio sobre o facto de São Tomé e Príncipe,
estar inscrito no Programa de Governo de Cabo Verde, nomeadamente na questão da duplicação
da pensão e na sua forma da atribuição, bem como a despartidarização das embaixadas, dos
serviços consulares em São Tomé e Príncipe e das associações comunitárias, entre outros.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com Perguntas dos Deputados ao
Governo, tendo o Sr. Ministro das Finanças (Olavo Correia) respondido à questão colocada pelo
Sr. Deputado Adilson Fernandes (MPD) sobre os motivos de um possível encerramento da
Repartição de Finanças do Paul e como se pretende assegurar a proximidade dos serviços de
finanças à população do Concelho de Paul.
Entretanto, a Sra. Deputada Vera Almeida (PAICV) interpelou a Mesa ao abrigo do artigo
115º do Regimento.
O Sr. Deputado Austelino Correia (MPD) pediu esclarecimentos adicionais.
O Sr. Deputado Nelson Brito (MPD) quis saber sobre o reforço do pessoal na Repartição
das Finanças da Ribeira Brava e do Tarrafal e sobre quando o Governo vai proceder a uma
sindicância ou inspecção nas contas da Câmara da Ribeira Brava, em São Nicolau. Para
esclarecimentos adicionais, usaram da palavra, para além do mesmo, os Srs. Deputados Américo
Nascimento (PAICV) e Janira Hopffer Almada (PAICV). Na sequência, o Sr. Deputado Nelson Brito
(MPD) fez um pedido de esclarecimento adicional que suscitou uma reacção, ao abrigo do 114º,
do Sr. Deputado Américo Nascimento (PAICV), tendo o primeiro respondido ao abrigo do n.º 2.
Seguidamente, a Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) também solicitou a
palavra ao abrigo do 114º alegando defesa da honra da sua Bancada, tendo o Sr. Deputado
Nelson Brito respondido, uma vez mais, ao abrigo do n.º 2.
A Sra. Deputada Vera Almeida (PAICV) quis saber em que comunidade da Ribeira Grande
o Governo pensa criar a antena das Finanças, quais as razões que motivaram essa decisão e
também se o Governo vai manter em funcionamento pleno a Repartição das Finanças. Na
sequência, os Srs. Deputados Odailson Bandeira (PAICV) e Carlos Delgado (PAICV) pediram
esclarecimentos adicionais.
Durante esse período, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV),
Emanuel Barbosa (MPD), Carlos Delgado (PAICV), José Manuel Sanches (PAICV) e Nelson Brito
(MPD).
De seguida, foi a vez do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente (Gilberto Évora)
responder às questões dos Srs. Deputados:
Alcides de Pina (MPD) no que concerne à resolução dos problemas que opõem a Câmara
da Ribeira Grande de Santiago à Electra e à ANAS (Agência Nacional de Água e Saneamento),
tendo os Srs. Deputados Nilda Fernandes (PAICV) e Moisés Borges (PAICV) pedido
esclarecimentos adicionais;
Ana Paula Santos (PAICV) sobre os projectos de extensão da rede sanitária e da rede de
distribuição de água da cidade de Santa Maria, a extensão da rede de água às zonas periféricas

Reunião Plenária do dia 24 de Janeiro de 2017

dos Espargos, assim como quais os planos o Governo tem para as localidades de Pedra de Lume
e Palmeiras. Perguntou ainda para quando o equipamento e a disponibilização da água dos furos
para agricultura na ilha do Sal, tendo a Sra. Deputada Georgina Gemiê (MPD) pedido um
esclarecimento adicional;
Damião Medina (MPD) que quis saber em que pé está o dossier das parcelas de terreno
atribuídas aos agricultores, para quando a atribuição de titularidade às famílias de baixa renda
de Chã de Mato, Ponto Sul e Chã de Norte que beneficiaram de parcelas de terreno e se há um
projecto que beneficia esses agricultores por forma a colocarem os terrenos em condições de
cultivo. Os Srs. Deputados Carlos Delgado (PAICV), João Gomes (MPD), Odailson Bandeira
(PAICV) e Julião Varela (PAICV) fizeram pedidos de esclarecimentos adicionais;
Fernando Frederico (PAICV) que quis saber para quando a entrada em funcionamento
do centro pós-colheita inaugurado no início de 2016 e que medidas o Governo pretende tomar
para pôr cobro à matança das tartarugas, tendo os Srs. Deputados Moisés Borges (PAICV) e
Nuías Silva (PAICV) feito pedidos de esclarecimentos adicionais.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 32 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 42 minutos com a continuação das Perguntas dos Deputados ao Governo, tendo o Sr.
Ministro da Agricultura e Ambiente (Gilberto Silva) respondido às questões dos seguintes Srs.
Deputados:
Emanuel Correia Lopes (MPD) sobre o andamento das obras de interligação da água
entre as localidades de São Filipe – Praia e Ribeirão Chiqueiro – São Domingos; sobre a entrada
em funcionamento do Aterro Sanitário de Santiago e a intervenção do Ministério da Agricultura
na resolução do problema de abastecimento da água para a rega, nas localidades de Achada
Baleia, Baía e Nossa Senhora da Luz, no Concelho de São Domingos, tendo os Srs. Deputados
Julião Varela (PAICV) e Alcides de Pina (MPD) pedido esclarecimentos adicionais;
Julião Varela (PAICV) que quis ainda saber do Sr. Ministro qual é o prazo para o conserto
definitivo da rede eléctrica para se evitar as constantes avarias no sistema de bombagem da
água dos furos, na localidade de Nossa Senhora da Luz e uma eventual solução para o problema
de abastecimentos da água à localidade de Vale da Custa, no quadro do projecto de adução da
água entre os Concelhos da Praia e São Domingos, tendo os Srs. Deputados Isa Costa (MPD) e o
próprio Deputado Julião Varela (PAICV) feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
José Manuel Soares Tavares (MPD) que quis saber se o Governo tem algum plano para
a recuperação do Vale da Ribeira da Prata, no Tarrafal de Santiago, cuja população tem
enfrentado dificuldades com água para a rega;
Isa Costa (MPD) sobre o andamento do projecto de ligação da água canalizada, de Praia
a São Domingos, a previsão para o término dessas obras e a garantia da regularidade do
abastecimento da água após a conclusão desse projecto, se o Ministério da Agricultura e
Ambiente está ciente do problema da gestão da água, na localidade de Gaspar, se estão
equacionadas medidas para a melhoria da administração desses furos e, ainda, se há previsão
do Governo devolver a gerência desses furos à Associação dos Agricultores de Nossa Senhora da
Luz. Após as respostas do Sr. Ministro, a Sra. Deputada Isa Costa (MPD) pediu ainda
esclarecimentos adicionais;
João Cabral (MPD) sobre a resolução do problema de avarias nos furos de captação da
água, na localidade de Achada Baleia, em São Domingos, se o Governo pensa disponibilizar a
água do furo construído ao lado da Barragem de Salineiro, que se encontra selado, para
abastecer a população local, e se aquele Ministério tem uma solução para reverter o problema
de acesso à água potável pelas populações de São João Baptista e Alfarroba, tendo o Sr.
Deputado Emanuel Correia (MPD) feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
João Gomes (MPD) sobre a resolução do problema da apanha clandestina de areia, na
localidade de Lazareto e na Praia que liga as localidades da Zona Norte da Baía a Calhau, em
São Vicente;
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José Jorge Silva (PAICV) sobre a reparação da máquina dessalinizadora de Achada Ponta,
em Santa Cruz, para a resolução do problema de abastecimento da água, no concelho de Santa
Cruz, tendo o Sr. Deputado Hélio Sanches (MPD) pedido esclarecimentos adicionais.
Lúcia Passos (MPD) sobre a resolução definitiva do problema da falta de ligação à rede
de esgotos na localidade de Achada de São Filipe, cidade da Praia, particularmente nos
complexos habitacionais Vila Norte e Nha Kaza construídos pela Imobiliária, Fundiária e Habitat
(IFH).
Entretanto, tendo o Governo ficado sem tempo para responder às interrogações dos Srs.
Deputados, a Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) interveio para esclarecer ao Sr.
Presidente que ficara acordado que, em situações do tipo, os Srs. Deputados podiam continuar
a fazer perguntas e estas podiam ser respondidas pelo Governo, mesmo não dispondo mais de
tempo para o efeito.
Após este esclarecimento, o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente continuou a ser
interrogado, desta feita, pelo Sr. Deputado João Cabral (MPD) que fez um pedido de
esclarecimento adicional sobre a questão levantada pela Sra. Deputada Lúcia Passos (MPD).
Entretanto, o Sr. Presidente entendeu que as interrogações deviam ser suspensas para
serem respondidas posteriormente, por escrito. Com isso, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares
(MPD) interveio para novamente precisar as explicações dadas pela Sra. Deputada Janira
Hopffer Almada (PAICV).
Esclarecidas as dúvidas, a Sra. Deputada Lúcia Passos (MPD) pediu esclarecimentos
adicionais ao Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente, que ainda respondeu às perguntas do Sr.
Deputado Nelson de Brito (MPD) sobre os resultados da auditoria técnica mandada instaurar às
obras da Barragem de Banca Furada, em São Nicolau, o ponto-de-situação da praga de mil-pés
descoberta na ilha e as soluções previstas para minimizar o problema da falta de areia para a
construção civil local, tendo o mesmo e o Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD) feito pedidos de
esclarecimentos adicionais.
De seguida, os Srs. Deputados Austelino Correia (MPD) e Francisco Correia (MPD)
interpelaram a Mesa sobre a condução dos trabalhos.
O Sr. Ministro da Administração Interna, por sua vez, respondeu às questões dos
seguintes Srs. Deputados:
David Elias Gomes (MPD) sobre a perspectiva de construção de um comando policial em
Pedra Badejo e de uma esquadra policial, de raiz, em Santa Cruz, tendo os Srs. Deputados Celita
Pereira (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Hélio Sanches (MPD) e José Manuel Soares Tavares
(MPD) feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
Fernando Frederico (PAICV) relativamente às medidas que o Governo pretende tomar
para ajudar a Câmara Municipal do Maio para munir a corporação dos bombeiros da ilha com
uma viatura moderna para o combate de incêndios;
Dora Reis (UCID) que quis saber qual é o prazo para se ter pronto o Estatuto dos
Bombeiros Municipais, a nível nacional, de modo a pôr cobro às situações de desmandos que
têm acontecido nessa corporação, principalmente na ilha de São Vicente.
Nelson Brito (MPD) que quis saber se o Governo pretende avançar com a construção de
uma esquadra policial, em Tarrafal de São Nicolau, e o que está previsto quanto ao reforço de
efectivo policial e de equipamentos para a esquadra policial do concelho de Ribeira Brava, tendo
os Srs. Deputados Nilda Fernandes (PAICV) e Nelson de Brito (MPD) feito pedidos de
esclarecimentos adicionais.
José Jorge Silva (PAICV) sobre a previsão para a construção de uma esquadra policial
e/ou a melhoria da existente, em Santa Cruz.
Austelino Correia (MPD) que pediu respostas sobre as seguintes questões:
– se a Direcção da Polícia Nacional apenas afectou cinco (5) efectivos policiais ao
Comando Regional Santiago Norte;
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– se se justifica a eliminação da intervenção da polícia na resolução dos conflitos que
têm surgido na organização do trânsito, no terminal rodoviário para os transportes públicos de
passageiros Assomada-Praia;
– se considera ser normal uma câmara municipal não cumprir uma deliberação da sua
competência por alegada falta de efectivos polícias;
– as razões que levaram o Governo à redução do efectivo policial na cidade da Assomada
e quais as perspectivas, a curto prazo, em relação a esta matéria;
– se o Governo tem noção das implicações negativas que a insuficiência de verbas para
a aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas da Polícia Nacional, no País, tem na
manutenção da segurança e ordem públicas e se o executivo tem algumas medidas com vista à
inversão desta situação.
Na sequência destes questionamentos, o Sr. Ministro da Administração Interna
respondeu também aos pedidos de esclarecimentos adicionais feito pelos Srs. Deputados José
Manuel Sanches (MPD), Alcides de Pina (MPD), para além do mesmo.
A Sra. Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social (Maritza Rosabal)
respondeu às perguntas dos seguintes Srs. Deputados:
Ana Paula Santos (PAICV) relativamente às soluções para colmatar a superlotação das
escolas do básico e secundário na ilha do Sal, tendo os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV) e
Carlos Delgado (PAICV) feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
Emanuel Lopes (MPD) a propósito da construção, de raiz, de uma escola do ensino
secundário para a Freguesia de Nossa Senhora da Luz e sobre as escolas degradadas que irão
ser beneficiadas com obras de reabilitação no Concelho de São Domingos, tendo a Sra. Deputada
Ana Paula Santos (PAICV) pedido um esclarecimento adicional;
João Cabral (MPD) a respeito do que pensa a Sra. Ministra fazer para reverter o quadro
actual do Liceu de Salineiro, no município da Ribeira Grande de Santiago.
O Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social (Arlindo do Rosário) respondeu às
perguntas dos seguintes Srs. Deputados:
Celita Pereira (MPD) relativamente às medidas para combater o alcoolismo em Santa
Catarina e sobre o apoio do Governo na remodelação das unidades sanitárias de base naquele
concelho, tendo os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV), José Manuel Sanches (PAICV),
para além da mesma, feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) em relação à resolução definitiva da melhoria da
estrada de acesso ao Hospital Regional do Fogo, a respeito da desactivação da lixeira que se
encontra a poucos metros do referido hospital e sobre a colocação de médicos especialistas em
regime de residências físicas ou visitas regulares para o referido hospital, tendo os Srs.
Deputados António Monteiro (UCID), Nilda Fernandes (PAICV), Francisco Correia (MPD), Janira
Hopffer Almada (PAICV), para além do mesmo, feito pedidos de esclarecimentos adicionais;
Nelson Brito (MPD) sobre o reforço de equipamentos e de pessoal médico nos hospitais
de São Nicolau, tendo o Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV), para além do mesmo, feito pedidos
de esclarecimentos adicionais.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 36 minutos.

