Reunião Plenária de 31 de Janeiro de 2019

Sumário
Eram 09 horas e 06 minutos, quando, após a verificação do quórum, a Reunião Plenária
foi declarada aberta.
O Sr. Presidente anunciou o Período de Questões Gerais e Declarações Políticas e realçou
que deram entrada, na Mesa, quatro pedidos de declaração política (PAICV, MPD, UCID e
Governo). Informou que era a primeira vez que isto acontecia e que havia a necessidade de se
analisar o Regimento. Solicitou, por isso, o pronunciamento dos grupos parlamentares e dos
Deputados da UCID sobre esta questão.
Na sequência, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD), Rui
Semedo (PAICV), António Monteiro (UCID), Júlio Correia (PAICV) e Austelino Correia (MPD). O Sr.
Presidente informou também que havia ainda um voto de pesar a ser discutido e votado.
A Reunião Plenária foi suspensa às 9 horas e 31 minutos para a realização de uma
Conferência de Representantes, tendo sido retomada às 9 horas e 44 minutos.
O Sr. Presidente comunicou que o entendimento a que se chegou na referida Conferência
é de se continuar com a Sessão no dia seguinte, sendo que as declarações políticas do PAICV e
do MPD teriam lugar no dia, e as do Governo e da UCID no dia seguinte.
Sobre este assunto usaram, novamente, a palavra os Srs. Deputados Rui Figueiredo
(MPD) e Rui Semedo (PAICV).
O Sr. Deputado Felisberto Vieira (PAICV) propôs que se votasse também, no dia seguinte,
um voto de pesar pelas vítimas do tornado que passou por Havana (Cuba).
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política, apresentada pelo Sr. Deputado do PAICV, Odailson Bandeira, sobre os
reflexos da seca que assola o País, pelo segundo ano consecutivo, e a postura do Governo perante
a situação do mundo rural, enfatizando a necessidade de um plano nacional de emergência.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Armindo da Luz
(MPD), João dos Santos Luís (UCID), Carlos Delgado (PAICV), Hélio Sanches (MPD), José Maria
Fernandes da Veiga (PAICV), Austelino Correia (MPD), Nuías Silva (PAICV), Odailson Bandeira
(PAICV), José Manuel Sanches (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e Carlos Delgado (PAICV).
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD) e Armindo da Luz (MPD).
A seguir, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) apresentou a Declaração Política, em
nome do MPD, sobre a posição do País, no Índice de Percepção da corrupção no ranking
internacional de boa governação e da Transparência Internacional. Aberto um período de
esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Filomena Martins (PAICV), João dos
Santos Luís (UCID), Hélio Sanches (MPD), Rui Semedo (PAICV) e Orlando Dias (MPD).
Sentindo-se ofendido durante os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado Orlando
Dias (MPD), o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) usou da palavra ao abrigo do n.º 1 do artigo
123º do Regimento da Assembleia Nacional, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo. Ainda, usaram da palavra a título de esclarecimentos os Srs. Deputados Júlio
Correia (PAICV), Miguel Monteiro (MPD), Rui Semedo (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), António
Monteiro (UCID), Emanuel Barbosa (MPD) e José Maria Gomes da Veiga (PAICV).
Dando prosseguimento ao P. Q. G. D. P., a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) leu
um Voto de Pesar em memória das vítimas provocadas pelo rompimento de uma Barragem em
Brumadinho, Minas Gerais – Brasil. Na sequência, os Srs. Deputados Pedro Silva (MPD), Nuías
Silva (PAICV), António Monteiro (UCID), João de Brito (PAICV) e o Sr. Ministro de Estado, dos
Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto
(Fernando Elísio Freire) também prestaram homenagem às vítimas do referido desastre
ambiental, tendo todos congratulado o voto de pesar apresentado.
Ainda, no término da intervenção do Sr. Deputado Pedro Silva (MPD), a Plenária guardou
um minuto de silêncio, de pé, em memória às referidas vítimas.
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A votação do diploma ficou marcada para a Reunião Plenária do dia 01 de Fevereiro de
2019.
Posteriormente, o Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV) fez uma intervenção sobre
alegados actos de racismo e xenofobia no bairro de Jamaica, em Setúbal – Portugal, envolvendo
emigrantes africanos, tendo alertado o Governo, as associações e as representações
diplomáticas a um diálogo permanente com o Executivo Português e ao desenvolvimento de
políticas públicas concertadas que ajudem a solucionar os desafios manifestados pelos
emigrantes e que promovam a integração activa quer dos cabo-verdianos em Portugal, quer do
portugueses em Cabo Verde. Também lançou um repto para que se enquadre o assunto na pauta
da próxima cimeira de Portugal – Cabo Verde e nas reuniões da CPLP.
O Sr. Deputado Alcides de Pina (MPD) interveio sobre o Dia do Município da Ribeira
Grande de Santiago, ressaltando as dificuldades por que passa aquela localidade devido ao mau
ano agrícola e as medidas do Governo para minimizar a situação e as várias intervenções que
vêm sendo feitas pela Edilidade para a recuperação e valorização patrimonial daquele concelho.
Esta intervenção suscitou esclarecimentos dos Srs. Deputados Ana Paula Moeda (PAICV), Manuel
Moura (MPD) e José Maria Gomes da Veiga (PAICV).
O Sr. Deputado Damião Medina (MPD) retomou a questão do mau ano agrícola
introduzida na Declaração política feita pelo PAICV, tendo os Srs. Deputados Carlos Delgado
(PAICV), Isa Costa (MPD) e Felisberto Vieira (PAICV) prestado esclarecimentos sobre o assunto.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio para retomar o assunto levantado
pelo Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV), tendo exortado o Governo da necessidade de se
discutir o assunto em fóruns próprios.
A Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) retomou a questão do mau ano agrícola,
contrapondo as informações proferidas pelos Deputados do PAICV sobre o assunto.
O Sr. Ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos
Parlamentares e Ministro do Desporto respondeu às questões suscitadas pelos Srs. Deputados
ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento. Na sequência, prestaram esclarecimentos os
Srs. Deputados Vera Almeida (PAICV), Rui Semedo (PAICV), Joana Rosa (MPD), além do referido
Governante.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 21 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 37 minutos.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Ponto III - Aprovação de Projectos
de Resolução.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto apresentou a Proposta de Resolução que aprova, para adesão
de Cabo Verde, o Acordo de Cooperação que estabelece o Centro de Serviços Científicos da África
Ocidental para as Alterações Climáticas e o Uso Adaptado do Solo (WASCAL), a Carta
Constitutiva do WASCAL e o Adicional ao Acordo de Cooperação que estabelece o WASCAL.
Na sequência, o Sr. Deputado José Manuel Soares (MPD) procedeu à leitura da parte
conclusiva do relatório-parecer da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e
Comunidades.
No período de debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados Felisberto
Vieira (PAICV), Filomena Gonçalves (MPD), Dora dos Reis (UCID) e Filomena Martins (PAICV).
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto procedeu à leitura dos artigos 1º e 2º, tendo os mesmos sido
aprovados, sem quaisquer alterações.
A votação do diploma ficou marcada para a Reunião Plenária do dia 01 de Fevereiro de
2019.
Seguidamente, o referido Governante apresentou a Proposta de Resolução que aprova,
para ratificação, o Acordo entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo dos
Emirados Árabes Unidos sobre Serviços Aéreos entre e para além dos respectivos territórios.

Reunião Plenária de 31 de Janeiro de 2019

O Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV) procedeu à leitura da parte conclusiva do
relatório-parecer da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades.
Fizeram interpelações à Mesa, os Srs. Deputados Carlos Delgado (PAICV), Rui Semedo
(PAICV) e Joana Rosa (MPD), para além do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares
e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto.
No período de debate, usaram da palavra a diverso título, para além do Sr. Ministro de
Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do
Desporto, os Srs. Deputados Celita Pereira (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), António
Monteiro (UCID) e Rui Semedo (PAICV).
A votação do diploma ficou marcada para a Reunião Plenária do dia 01 de Fevereiro de
2019.
De seguida o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto fez a apresentação da Proposta de Resolução que
aprova, para ratificação, a Convenção entre o Governo da República de Cabo Verde e o Reino de
Espanha para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
o rendimento e o respectivo anexo.
Os Srs. Deputados José Manuel Sanches (PAICV), Francisco Correia (MPD) e Julião Varela
(PAICV) procederam à leitura dos relatórios-pareceres da Comissão especializada de Relações
Externas, Cooperação e Comunidades, da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais,
Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Comissão Especializada de Finanças e
Orçamento, respetivamente.
No período de debate, usaram da palavra os Srs. Deputados Francisco Pereira (PAICV),
Lúcia dos Passos (MPD), Emanuel Barbosa (MPD), João Santos Luís (UCID) e Filomena Gonçalves
(MPD).
Por fim, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto fez a leitura da Resolução, com a aprovação dos
dois artigos que dela fazem parte.
A votação da Resolução ficou marcada para a Reunião Plenária do dia 01 de Fevereiro
de 2019.
A segunda Sessão Plenária do mês de Janeiro foi encerrada às 16 horas.

