Reunião Plenária do dia 25 de Janeiro de 2017

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta, eram 09 horas
e 21 minutos.
Período de Antes da Ordem do Dia (P.A. O. D.) – Iniciou-se com uma Declaração
Política feita pelo Sr. Deputado João dos Santos Luís (UCID) sobre a suspensão de programas de
cariz político da grelha de programação da Televisão de Cabo Verde (TCV).
Não tendo havido pedidos de inscrição para esclarecimentos em relação à declaração
feita, o Sr. Presidente anunciou o seguimento dos trabalhos. Entretanto, interpelaram a Mesa
os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Rui Semedo
(PAICV), Júlio Correia (PAICV), António Monteiro (UCID) e Austelino Correia (MPD).
Dando continuidade ao Período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Deputado Rui Semedo
(PAICV) interveio para saudar a assinatura do memorando de entendimento pelos Governos de
Cabo Verde e dos Estados Unidos da América para a gestão da deportação dos imigrantes
cabo-verdianos naquele país, ao mesmo tempo que desmentiu que Cabo Verde estivesse na
lista dos países não colaborativos. Entretanto, antes, o referido Deputado repudiou a decisão
de não se debater o assunto levantado na Declaração Política feita pelo Sr. Deputado João dos
Santos Luís (UCID).
Esta intervenção suscitou esclarecimentos da parte dos Srs. Deputados Júlio Correia
(PAICV), Emanuel Correia (MPD), Rui Semedo (PAICV), Hélio Sanches (MPD) e Rui Figueiredo
Soares (MPD).
O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), na sua intervenção, questionou o
aproveitamento de assuntos divulgados na Comunicação Social pelo PAICV para o debate na
Plenária. Igualmente, falou da política externa do País e saudou a assinatura do memorando
de entendimento para a gestão da deportação dos imigrantes cabo-verdianos nos Estados
Unidos da América, tendo reiterado a disponibilidade da Bancada do MPD em colaborar com
as demais bancadas para se encontrar um consenso na matéria.
O Sr. Deputado Luís Carlos Monteiro (MPD) iniciou a sua intervenção a confirmar a
presença de Cabo Verde numa lista dos países não colaborativos com os Estados Unidos da
América na questão de deportação de imigrantes. Depois incidiu a sua alocução na situação
financeira da Imobiliária, Fundiária e Habitat, S. A. (IFH).
Por sua vez, o Sr. Deputado David Lima Gomes (MPD) interveio para falar do encravamento e
isolamento da ilha Brava, tendo cobrado uma solução do Governo para se pôr fim à situação,
tendo os Srs. Deputados Nelson Brito (MPD), Francisco Correia (MPD) e António Monteiro
(UCID) prestado esclarecimentos.
Também, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) interveio, ao abrigo do nº 5 do artigo
94º do Regimento, tendo os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Emanuel Barbosa (MPD),
para além do mesmo, prestado esclarecimentos.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – iniciou-se com a Votação Final Global da Proposta
de Lei que estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as disposições
relativas à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da
recolha de prova em suporte electrónico, que foi aprovada por unanimidade dos Deputados.
Proferiram declarações de voto, os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV) e Carlos
Monteiro (MPD).
De seguida, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto procedeu à apresentação da Proposta de Resolução que
aprova, para adesão, a Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento de Sentenças
Arbitrais Estrangeiras.
Os Srs. Deputados Walter Évora (PAICV) e Carlos Monteiro (MPD) procederam à leitura
dos relatórios-pareceres da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos
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Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Comissão Especializada de Relações Externas,
Cooperação e Comunidades, respectivamente.
No período de esclarecimentos, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da
Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto respondeu às questões suscitadas
pelo Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV).
No período de debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados João
Gomes (MPD), Hélio Sanches (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Rui Figueiredo Soares
(MPD) e Alcides de Pina (MPD), para além do referido Ministro.
Foram aprovados, sem alterações, os artigos 1º, 2º e 3º. Participaram na discussão, os
Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Hélio Sanches
(MPD), para além do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto.
A Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) interpelou a Mesa.
Submetida à Votação Final Global, a Proposta de Resolução que aprova, para adesão, a
Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento de Sentenças Arbitrais Estrangeiras foi
aprovada por unanimidade dos Deputados.
Proferiram declarações de voto, os Srs. Deputados Hélio Sanches (MPD) e Clóvis Silva
(PAICV).
A Reunião Plenária foi encerrada às 12 horas e 33 minutos, ficando concluída a Sessão
Plenária do mês de Janeiro.

