Reunião Plenária de 15 de Novembro de 2018

Sumário
Eram 09 horas e 08 minutos quando, após a verificação do quórum, a Reunião Plenária
foi declarada aberta.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política, apresentada pelo Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), sobre uma
alegada agressão, no recinto da Assembleia Nacional, ao Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD)
por parte do Sr. Deputado Moisés Borges (PAICV)).
No período de esclarecimentos, usaram da palavra, para além do Deputado que fez a
Declaração Política, os Srs. Deputados Moisés Borges (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Rui
Semedo (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), António Monteiro (UCID) e
João Gomes (MPD).
Os Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV) e Rui Semedo (PAICV) interpelaram a Mesa,
tendo este último solicitado ainda que a Declaração Política do PAICV, que estava agendada para
o mesmo dia, ficasse para o dia seguinte.
Na sua Declaração Política, o Sr. Deputado da UCID, António Monteiro, incidiu-se sobre
vários problemas que afectam a ilha de Santo Antão (situação socioeconómica das famílias nas
zonas rurais do concelho de Porto Novo, face à seca e ao mau agrícola, disponibilização de água
e energia elétrica, acesso às diversas localidades, cobertura dos sinais da RTC e habitação), tendo
feito também várias propostas para a resolução dos mesmos.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Damião Medina
(MPD), Odailson Bandeira (PAICV), José Manuel Soares (MPD), Vera Almeida (PAICV), Armindo
da Luz (MPD), Moisés Borges (PAICV), Dália Benholiel (MPD), Joana Rosa (MPD) e Nelson de Brito
(MPD), para além do Deputado António Monteiro (UCID).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) interveio
sobre o problema da falta de Sistema Informático nas instituições públicas na ilha de São Vicente,
tendo ainda questionado o Governo sobre a forma de solucionar o problema da falta de voos de
e para São Vicente no mês de Dezembro devido à bruma seca.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Fernando Frederico (PAICV) abordou o drama da
seca que assola a ilha do Maio, solicitando que o Governo adopte medidas para combater esta
catástrofe. Ainda, apelou ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional que visite a ilha do Maio para
que a voz da população seja ouvida. Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados
Joana Rosa (MPD) e Fernando Frederico (PAICV).
Sobre o mesmo assunto, intervieram os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD) e Felisberto
Vieira (PAICV), tendo este último questionado o Governo sobre as medidas que serão
implementadas para combater o mau ano agrícola no País. Na sequência, a Sra. Deputada Joana
Rosa (MPD) prestou esclarecimentos.
Seguidamente, o Sr. Deputado Filipe Santos (MPD) interveio sobre a segurança, dando
destaque ao Comando Regional do Fogo pelo bom trabalho realizado nesta matéria. Elencou
algumas medidas realizadas pelo Governo na melhoria das condições do referido comando,
designadamente: mais viaturas, meios, equipamentos e mobiliários.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados José Manuel Soares (MPD),
Emanuel Lopes (MPD) e David Lima Gomes (MPD).
Ao intervir, a Sra. Deputada Ana Paula Santos (PAICV) referiu-se a um processo judicial
envolvendo um empresário da ilha do Sal, apelando ao Governo que não beneficie apenas os
investidores estrangeiros, mas também os nacionais.
A Sra. Deputada Dora dos Reis (UCID) parabenizou o Dia Nacional da Polícia, tendo
levantado ainda alguns problemas da ilha de São Vicente, como a falta de Sistema Informático
nas instituições do Estado, os problemas sociais, com foco no desemprego.
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Posteriormente, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência
do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) respondeu, ao abrigo
da alínea i) do artigo 114º do Regimento, às questões suscitadas durante esse período.
O Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV) felicitou a Polícia Nacional pelos seus 148
anos, tendo exortado o Governo a adoptar medidas para melhorar as condições de trabalho e a
respeitar os direitos da classe, designadamente o direito à greve. Na sequência, o Sr. Ministro
dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto
prestou esclarecimentos.
O Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) retomou a questão de operacionalidade do
aeroporto de São Vicente, em Dezembro, tendo o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e
Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto prestado esclarecimentos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) rebateu os esclarecimentos do Sr. Ministro dos
Assuntos Parlamentares e Presidência de Conselho de Ministros e Ministro do Desporto,
argumentando que o que falta no referido aeroporto são equipamentos para se garantir a sua
operacionalidade. Na sequência, o Sr. Deputado Manuel Inocêncio Sousa (PAICV) reforçou a
questão colocada pelo Deputado da UCID, realçando que há mais de um ano que o Governo
prometeu esses equipamentos, sem que ainda tenha cumprido essa promessa.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Deu-se continuidade à Interpelação ao Governo
sobre os transportes marítimos e aéreos, iniciado no dia anterior, tendo usado da palavra, a
título diverso, além do Sr. Ministro do Turismo e dos Transportes e Ministro da Economia
Marítima (José Gonçalves) e o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia),
os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV), Miguel Monteiro (MPD), José Maria Gomes da Veiga
(MPD), Luís Carlos Silva (MPD), Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), João Gomes (MPD), Américo
Nascimento (PAICV), Nelson de Brito (MPD), António Monteiro (UCID), Joana Rosa (MPD) e João
dos Santos Luís (UCID).
Entretanto, a Sessão foi suspensa devido a um corte no fornecimento de energia eléctrica
às 11 horas e 22 minutos, tendo sido retomada às 11 horas e 42 minutos.
Fizeram as intervenções finais os Srs. Deputados João Gomes (MPD), Rui Semedo (PAICV)
e o Sr. Ministro do Turismo e dos Transportes e Ministro da Economia Marítima, que encerrou a
Interpelação ao Governo.
A Reunião Plenária foi suspensa às 13 horas e 06 minutos, tendo sido retomada às 15
horas e 08 minutos, com as Perguntas dos Deputados ao Governo.
O Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente (Gilberto Silva) respondeu às perguntas
formuladas pelos Srs. Deputados:
Eva Ortet (PAICV), sobre o plano de mitigação do mau ano agrícola 2018-2019; as
medidas do Governo de combate à praga da Lagarta do Cartucho do milho, tendo feito
perguntas adicionais; o controlo do foco de mil pés na zona de Lombo Pelado, em São Nicolau,
tendo a mesma feito uma pergunta adicional; o pacote legislativo sobre as barragens, tendo a
mesma formulado uma pergunta adicional; uma eventual construção feita no terreno do Estado,
na ilha da Brava, pelo Sr. Delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente da ilha, tendo a
mesma dado esclarecimento adicional;
Celita Pereira (MPD), quanto às medidas de resiliência do Governo face ao mau ano
agrícola e ao ponto de situação do programa de dessalinização da água para a agricultura;
Lúcia dos Passos (MPD), acerca do balanço do Programa de Emergência e Mitigação da
Seca e do Mau Ano Agrícola 2017/2018, tendo a mesma formulado uma pergunta adicional;
João dos Santos Luís (UCID), acerca de medidas para acudir a população afectada pelo
mau agrícola, designadamente em Santo Antão, Boa Vista e interior de Santiago; da
disponibilização de água nas localidades de Chã de Norte e Jorge Luís, em Santo Antão, tendo o
mesmo dado esclarecimento adicional; de medidas para fazer face à situação de cães vadios na
zona de Lagoa, em Santo Antão, tendo o mesmo dado esclarecimento adicional; da capacidade
de o Governo suportar os prejuízos causados pelos cães vadios; das medidas que o Governo
pensa tomar para cuidar e valorizar ainda mais a Floresta de Planalto Leste na ilha de Santo
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Antão, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento adicional; das medidas que o Governo
tem para colmatar a escassez da ração para o gado em Santo Antão, principalmente nas zonas
onde não choveu;
Alcides de Pina (MPD), quanto ao balanço do Programa de Emergência e Mitigação da
Seca e do Mau Ano Agrícola 2017/2018;
Fernando Frederico (PAICV), com relação à morte de gado na ilha do Maio e ao programa
específico para a ilha, face à situação de seca e mau ano agrícola deste ano, tendo o mesmo
dado esclarecimento adicional;
Armindo da Luz (MPD), no que toca a medidas para fazer face a mais um ano de seca no
País;
Carlos Monteiro (MPD), no que concerne à dessalinização de água para a agricultura,
usando energias renováveis;
Adilson Fernandes (MPD), sobre o plano de deslocalização da lixeira intermunicipal em
Santo Antão;
José Jorge Silva (PAICV), relativamente ao futuro da então empresa Justino Lopes, tendo
o mesmo dado esclarecimento adicional; ao aproveitamento da água das barragens de Faveta
e Figueira Gorda, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento adicional; às medidas a serem
tomadas pela ANAS (Agência Nacional de Água e Saneamento) para a resolução do problema
dos furos que abastecem a região de Matinho;
José Eduardo Moreno (MPD), no tocante à modernização da agricultura no País, tendo
o mesmo dado esclarecimento adicional;
Damião Medina (MPD), a propósito da discriminação positiva no sentido de mitigar o
mau ano agrícola e da promoção do emprego e a mobilização da água para os animais no
Concelho de Porto Novo;
José Manuel Soares (MPD), em relação ao projecto de instalação de painéis solares que
visa diminuir o custo de água para agricultura e às medidas para diminuir a pressão sobre a
apanha de areia em Tarrafal, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento adicional;
Julião Varela (PAICV), no que diz respeito ao que poderá ser feito para mitigar os efeitos
do fumo da fábrica do queijo nas populações que vivem na sua redondeza, na ilha de Santo
Antão, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento adicional;
Nelson de Brito (MPD), sobre a dragagem de areia em São Nicolau, tendo ainda feito um
pedido de esclarecimento adicional.
Pelo facto de se ter ultrapassado o horário das 17 horas, o Sr. Presidente solicitou o
posicionamento dos partidos políticos sobre a continuidade da Reunião Plenária, tendo usado
da palavra os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), João dos Santos
Luís (UCID), Miguel Monteiro (MPD), para além do Sr. Ministro da Agricultura e do Ambiente.
Para uma Interpelação à Mesa, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Figueiredo
Soares (MPD) e Rui Semedo (PAICV), bem como o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos
Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto.
O Sr. Primeiro Vice Presidente (Austelino Correia) encerrou a Reunião Plenária às 17
horas e 18 minutos.

