Reunião Plenária de 15 de Fevereiro de 2019

Sumário
Eram 09 horas e 04 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 pela Sra. Deputada Dora Pires (UCID), sobre as condições de
evacuação dos doentes para os hospitais centrais em Cabo Verde e para Portugal.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Emanuel Barbosa
(MPD), Ana Paula Santos (PAICV), Orlando Dias (MPD), Lúcia dos Passos (MPD), António
Monteiro (UCID), João Gomes (MPD) e Francisco Correia (MPD).
Sentindo-se ofendida com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado Francisco
Correia (MPD), a Sra. Deputada Ana Paula Santos (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo
123 do Regimento, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Na sequência, sobre o uso de palavra ofensivas, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados
Nuías Silva (PAICV) e Orlando Dias (MPD), tendo o Sr. Presidente solicitado à Divisão de Redacção
e Audiovisual a retirada das actas das expressões ofensivas, facto que originou outras
interpelações por parte dos Srs. Deputados António Monteiro (UCID), Rui Semedo (PAICV) e
Francisco Correia (MPD). O Sr. Presidente prestou esclarecimentos sobre a prática utilizada em
Parlamentos modernos, tendo solicitado que se mantenham tais expressões.
De seguida, a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) apresentou o Voto de Pesar
pelas vítimas do tornado que assolou a República de Cuba, no passado dia 27 de Janeiro. Sobre
este assunto, intervieram os Srs. Deputados Filipe Santos (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Dora
Pires (UCID) e Fernando Frederico (PAICV), assim como o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos
Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio
Freire).
O Sr. Presidente informou que o voto de pesar seria votado no período das votações. Por
proposta do mesmo, o Plenário prestou um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do
referido tornado.
Na sequência das interpelações à Mesa feita pelos Srs. Deputados Alcides de Pina (MPD)
e Rui Figueiredo Soares (MPD), a Reunião Plenária foi suspensa às 10 horas e 11 minutos, tendo
sido retomada às 10 horas e 20 minutos.
O Período de Questões Gerais e Declarações Políticas teve continuidade com a
intervenção do Sr. Deputado Américo Nascimento (PAICV) sobre os problemas constatados
durante a sua visita à ilha de São Nicolau, tendo o Sr. Deputado Nelson de Brito (MPD) prestado
esclarecimentos.
O Sr. Deputado Orlando Dias (MPD) fez uma intervenção para manifestar o seu repúdio
à intervenção da Sra. Deputada Gisele Lopes (PAICV), feita na reunião plenária do dia anterior,
em relação ao tratamento dos imigrantes da CEDEAO em Cabo Verde.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV),
Emanuel Barbosa (MPD), Carlos Delgado (PAICV) e Luís Carlos Silva (MPD).
Sentindo-se ofendido, na decorrência dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado
Rui Semedo (PAICV), o Sr. Deputado Orlando Dias (MPD) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º
do Regimento, tendo o primeiro prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e José Manuel Sanches
(PAICV).
Ainda usaram da palavra, para prestar esclarecimentos, os Srs. Deputados Filomena
Vieira (PAICV), Celita Pereira (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Filomena Gonçalves (MPD), Gisele
Lopes (PAICV) e Júlio Correia (PAICV).
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD) e Emanuel Barbosa (MPD).
Os Srs. Deputados Emanuel Barbosa e Joana Rosa, do MPD, intervieram retomando o
assunto da interpelação do dia anterior, feita pelo MPD, sobre a mobilidade, a circulação e a
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integração, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Júlio Correia (PAICV) e a própria
Deputada Joana Rosa (MPD).
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma intervenção sobre a integração de
Cabo Verde na CEDEAO, tendo usado da palavra para esclarecimentos os Srs. Deputados João
Gomes (MPD) e Lúcia dos Passos (MPD).
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto, ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento, interveio
sobre os vários assuntos levantados pelos Srs. Deputados durante o Período de Questões Gerais,
tendo usado da palavra, para esclarecimentos, os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD) e
António Monteiro (UCID).
Os Srs. Deputados António Monteiro (UCID) e Rui Figueiredo Soares (MPD) intervieram
sobre a ilha de São Vicente, tendo o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e
Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto usado da palavra para prestar
esclarecimentos.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Deu-se continuidade à Interpelação ao Governo
sobre a Mobilidade, a Circulação e a Integração, iniciada no dia anterior, tendo usado da palavra,
a diverso título, os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD), Gisele Lopes (PAICV), Carlos Delgado
(PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Pedro Silva (MPD), Francisco
Pereira (PAICV), Joana Rosa (MPD), Hélio Sanches (MPD), António Monteiro (UCID), além do Sr.
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e Ministro da Defesa (Luís Filipe Tavares) e
do Sr. Ministro da Administração Interna (Paulo Rocha).
As intervenções finais foram feitas pelos Srs. Deputados João Gomes (MPD), Rui Semedo
(PAICV) e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e Ministro da Defesa.
A Reunião Plenária foi suspensa às 13 horas e 28 minutos, tendo sido retomada às 15
horas e 08 minutos, com continuação da discussão, na generalidade, da Proposta de Lei que Cria
a Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde e aprova os seus respectivos estatutos, iniciada no dia
anterior.
Fizeram interpelações à Mesa sobre a lista dos inscritos para o debate do referido
diploma, os Srs. Deputados Lúcia dos Passos (MPD) e Miguel Monteiro (MPD). O Sr. Deputado
João Baptista Pereira (PAICV) também interpelou a Mesa sobre a não cedência da palavra ao
Grupo Parlamentar do PAICV para reagir às declarações proferidas pelo Sr. Ministro dos
Negócios Estrangeiros e da Defesa (Luís Filipe Tavares) na Interpelação ocorrida no período da
manhã.
Dando continuidade ao debate da Proposta de Lei que Cria a Ordem dos Enfermeiros de
Cabo Verde e aprova os seus respectivos estatutos, usaram da palavra, a diverso título, os Srs.
Deputados Miguel Monteiro (MPD), Lúcia dos Passos (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Rui
Figueiredo Soares (MPD) e Carlos Delgado (PAICV), além do Sr. Ministro da Saúde e da Segurança
Social (Arlindo do Rosário).
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Felisberto Vieira (PAICV), o Sr.
Deputado Miguel Monteiro (MPD) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo
o primeiro prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
A votação, na generalidade, da Proposta de Lei que Cria a Ordem dos Enfermeiros de
Cabo Verde e aprova os seus respectivos estatutos ficou marcada para as 16 horas e 30 minutos.
O Sr. Secretário da Mesa (Miguel Monteiro) fez a leitura do Projecto de Resolução que
cria uma Comissão Eventual de Redacção, o qual foi aprovado sem objecções.
Os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD) e Rui Semedo (PAICV) interpelaram a
Mesa.
De seguida, após Conferência de Representantes, ficou estabelecido o tempo de 1 hora
e 30 minutos para a discussão da Proposta de Lei que estabelece as bases do orçamento do
Estado, definindo os princípios e regras que regulam a sua formulação, programação,
aprovação, execução, avaliação, controlo e responsabilização, que foi apresentado, na
generalidade, pelo Sr. Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia).
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O Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) fez a leitura da parte conclusiva do Relatórioparecer da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento.
Abriu-se um período de esclarecimentos, durante o qual usaram da palavra os Srs.
Deputados João dos Santos Luís (UCID), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV, Luís Carlos Silva
(MPD), Julião Varela (PAICV), Lúcia dos Passos (MPD), Vera Almeida (PAICV), Armindo da Luz
(MPD), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Nuías Silva (PAICV), Filomena Gonçalves (MPD),
António Monteiro (UCID), Júlio Correia (PAICV), João Duarte (MPD) e Alcides de Pina (MPD), além
do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças.
Após estas intervenções, os líderes da Bancada do PAICV e do MPD, Rui Semedo e Rui
Figueiredo Soares, respetivamente, concordaram que se devia adiar a votação, na generalidade,
da Proposta de Lei em apreço. Sugeriram que essa proposta deveria ser enviada à primeira e à
segunda comissões para uma melhor análise, em conformidade com a Constituição, com as
devidas negociações, tendo em conta a sua aprovação na especialidade. Com a anuência do
Governo, a proposta foi admitida.
De seguida, ao abrigo do n.º 2 do artigo 137º (votação à hora marcada) do Regimento
da Assembleia Nacional foram submetidos à votação, os seguintes diplomas:
– Proposta de Lei que aprova a Lei que cria a Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde e os
respetivos estatutos (Generalidade);
– Voto de Pesar pelas vítimas do tornado que assolou a República de Cuba, no passado
dia 27 de Janeiro.
A Proposta de Lei que aprova a Lei que cria a Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde e os
respetivos estatutos foi aprovada por unanimidade dos 62 deputados presentes, sendo 37 do
MPD, 22 do PAICV e 3 da UCID. Os Srs. Deputados David Gomes (MPD), Ana Paula Santos (PAICV)
e João dos Santos Luís (UCID) proferiram as respetivas declarações de voto.
O Voto de Pesar, pelas vítimas do tornado que assolou a República de Cuba, no passado
dia 27 de Janeiro, provocando mortes, feridos e sérios danos materiais e ambientais, foi
aprovado por unanimidade dos 61 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 22 do PAICV e 3 da
UCID.
A primeira Sessão Plenária do mês de Fevereiro foi encerrada, eram 18 horas e 08
minutos.

