Reunião Plenária de 28 de Março de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, eram 9 horas e
05 minutos.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do Grupo Parlamentar do PAICV sobre o dia 27 de Março, dia da mulher
cabo-verdiana, apresentada pela Sra. Deputada Suzete Borges (PAICV).
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Ana Paula Moeda
(PAICV), Celeste Fonseca (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Dora Pires (UCID), Georgina Gemiê
(MPD), Orlando Dias (MPD), Austelino Correia (MPD), João dos Santos Luís (UCID) e José Manuel
Soares (MPD).
De seguida, passou-se à apresentação da Declaração Política do Grupo Parlamentar do
MPD, acerca do balanço dos três anos de governação, feita pelo Sr. Deputado João Gomes
(MPD).
No período de esclarecimentos, além do referido Deputado, usaram da palavra os Srs.
Deputados João do Carmo (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Carlos Delgado (PAICV), José
Manuel Soares (MPD), Júlio Correia (PAICV), Orlando Dias (MPD), António Monteiro (UCID),
Austelino Correia (MPD), Francisco Correia (MPD) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., a Sra. Deputada Lúcia dos Passos (MPD) interveio em
relação à situação da mulher cabo-verdiana, dando destaque à igualdade de género e à
participação política. Abordou também a aprovação da Lei de Paridade e os vários problemas
sociais e laborais que as mulheres enfrentam.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Nilda Fernandes (PAICV),
Hélio Sanches (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Austelino Correia (MPD), Mircéa Delgado
(MPD), Luís Carlos Silva (MPD) e Lúcia dos Passos (MPD).
Na sua intervenção, a Sra. Deputada Ana Paula Santos (PAICV) abordou a comemoração
do dia da mulher cabo-verdiana e o empoderamento feminino em diversas áreas. Também,
pediu mais investimentos na melhoria das condições de vida da mulher na ilha do Sal e mais
investimentos na saúde da mulher no País.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD), José
Manuel Sanches (PAICV) e Luís Carlos Silva (MPD).
O Sr. Deputado João dos Santos Luís (UCID) interveio quanto ao ponto de situação do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos funcionários da Assembleia Nacional e a não
atribuição de pensões, por parte do Governo, aos nove sobreviventes do afundamento do Navio
Vicente.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Austelino Correia (MPD), Rui Semedo (PAICV) e
Janira Hopffer Almada (PAICV).
Para responder às questões suscitadas durante esse período, usou da palavra o Sr.
Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire), ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento.
De seguida, o Sr. Deputado João dos Santos Luís (UCID) voltou a fazer uma intervenção
a propósito do PCCS dos funcionários da Assembleia Nacional.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto interveio em relação ao problema dos transportes aéreos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma intervenção relativamente à resolução
do problema das pessoas que foram torturadas em 1977.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a apresentação, discussão e votação,
na especialidade, da Proposta de Lei que cria as Regiões Administrativas e regula o seu modo de
eleição, as suas atribuições e organização, pelo Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos
Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto.
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Após a apresentação do artigo 1º pelo referido Ministro, usaram da palavra, a diverso
título, para além do mesmo, os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD), Rui Semedo (PAICV)
e António Monteiro (UCID).
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interpelou a Mesa.
Por solicitação do Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), a Reunião Plenária foi
suspensa às 12 horas e 07 minutos, para a realização de uma Conferência de Representantes,
tendo sido retomada às 14 horas e 30 minutos, com a continuação da apresentação, discussão
e votação, na especialidade, da Proposta de Lei que cria as Regiões Administrativas e regula o
seu modo de eleição, as suas atribuições e organização.
O Sr. Presidente anunciou que a decisão da Conferência de Representantes era de se
discutir este diploma em 8 horas. Retomando a discussão do artigo 1º, usaram da palavra, a
diverso título, além do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, os Srs. Deputados António Monteiro (UCID), Rui
Figueiredo Soares (MPD), João Baptista Pereira (PAICV) e Dora Pires (UCID).
A seguir, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) solicitou o adiamento da votação
do artigo 1º, para que os Deputados pudessem analisar as propostas apresentadas pela UCID e
pelo PAICV.
Por solicitação do Sr. Presidente, a Reunião Plenária foi suspensa às 15 horas e 03
minutos, para uma concertação com os técnicos informáticos acerca da nova distribuição do
tempo atribuído ao diploma, tendo sido retomada às 15 horas e 27 minutos, com a continuação
do debate à volta do artigo 1º. Participaram dessa discussão, além do Sr. Ministro de Estado,
dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto,
os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (PAICV), António Monteiro (UCID), João Baptista Pereira
(PAICV), Rui Semedo (PAICV), António Monteiro (UCID), João Baptista Pereira (PAICV) e João
Gomes (MPD).
Entretanto, por falta de consenso quanto às propostas de alterações ao artigo 1º
sugeridas pela UCID e pelo PAICV, respectivamente, estas foram submetidas à votação.
A proposta do PAICV foi aprovada, tendo merecido 62 votos a favor, sendo 39 do MPD e
23 do PAICV, 3 votos contra da UCID e nenhuma abstenção. Já a proposta da UCID foi rejeitada
com 23 abstenções do PAICV, nenhum voto contra e 49 votos a favor, dos quais 39 foram do
MPD e 3 da UCID.
Na sequência, proferiram declarações de voto os Srs. Deputados António Monteiro
(UCID), João Baptista Pereira (PAICV) e João Gomes (MPD).
Seguidamente, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência de
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto apresentou o artigo 2º, tendo usado da palavra,
na sequência, os Srs. Deputados Hélio Sanches (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Rui
Figueiredo Soares (MPD), António Monteiro (UCID) e Júlio Correia (PAICV).
Foi submetida à votação uma proposta de alteração, da UCID, para o artigo 2º, a qual
foi rejeitada, com 39 votos contra, do MPD, 23 abstenções, do PAICV e 3 votos a favor, da UCID.
Após a votação, intervieram ainda, a título diverso, além do Sr. Ministro de Estado, dos
Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, os
Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD), Rui Semedo (PAICV) e João Baptista Pereira (PAICV).
Submetido à votação, o artigo 2º foi aprovado com a proposta de alteração sugerida
pelo PAICV, tendo merecido 61 votos a favor, sendo 39 do MPD e 22 do PAICV, 3 votos contra,
da UCID e 1 abstenção do Sr. Deputado Odailson Bandeira (PAICV).
Na sequência, proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Odailson Bandeira
(PAICV), António Monteiro (UCID), Hélio Sanches (MPD) e João Baptista Pereira (PAICV).
Em seguida, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto apresentou o artigo 3º, cuja apreciação suscitou
intervenções, a título diverso, dos Srs. Deputados Carlos Delgado (PAICV), Georgina Gemiê
(MPD), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Ana Paula Santos (PAICV), Francisco Correia
(MPD), Odailson Bandeira (PAICV), João Baptista Pereira (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
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A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 09 minutos.

