Reunião Plenária de 29 de Março de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 07
minutos.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política da UCID sobre a integração das empresas cabo-verdianas na economia
global, os desafios e os constrangimentos enfrentados pelas mesmas, apresentada pelo
Deputado João dos Santos Luís (UCID).
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Luís Carlos Silva
(MPD), Julião Varela (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Carlos Delgado (PAICV), João Gomes
(MPD), Rui Semedo (PAICV), Orlando Dias (MPD), Júlio Correia (PAICV) e António Monteiro
(UCID).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Adilson Bango (PAICV) interveio sobre
os problemas da ilha da Brava, nomeadamente no sector da saúde, com destaque para as
evacuações, e nos transportes. Abordou também a questão do pagamento da taxa da RTC (Rádio
Televisão Cabo-verdiana) na ilha.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados David Lima Gomes (MPD),
Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD) e Adilson Bango (PAICV).
Na sua intervenção, o Sr. Deputado José Eduardo Moreno (MPD) abordou as
preocupações dos munícipes de São Salvador do Mundo e os ganhos que o município tem tido
com a governação do MPD.
Após essa intervenção, pediram esclarecimentos os Srs. Deputados João Baptista Pereira
(PAICV), David Elias Gomes (MPD), Moisés Borges (PAICV), Celita Pereira (MPD) e Anilda Tavares
(MPD).
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos da Sra. Deputada Anilda Tavares (MPD), o
Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º, tendo
aquela Deputada do MPD refutado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Antes do pedido de interpelação à Mesa feito pelos Srs. Deputados José Manuel Sanches
(PAICV) e Orlando Dias (MPD), o Sr. Deputado José Eduardo Moreno (MPD) solicitou a palavra
para esclarecimentos, a que se seguiu uma intervenção do Sr. Deputado Odailson Bandeira
(PAICV).
Na sequência desta intervenção, solicitaram a palavra para prestar esclarecimentos os
Srs. Deputados Damião Medina (MPD), Carlos Delgado (PAICV), António Monteiro (UCID),
Adilson Fernandes (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Armindo da Luz (MPD) e Anilda Tavares
(MPD). Ainda, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interpelou a Mesa antes da intervenção do Sr.
Deputado António Monteiro (UCID) e Odailson Bandeira (PAICV).
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio sobre a visita ao interior de Santiago,
efectuada pelos Deputados daquele partido, para realçar algumas preocupações, entre as quais:
a ausência de formação profissional e emprego jovem; a falta de electricidade e água em
algumas localidades; o problema salarial de trabalhadores do sector de saneamento da Câmara
Municipal de São Domingos; as dificuldades no sector das pescas, nomeadamente o pagamento
da taxa de manutenção rodoviária pelos pescadores; a falta de infra-estruturas desportivas e a
necessidade de apoio social às famílias, designadamente para reabilitação de casas.
As Sras. Deputadas Isa Costa (MPD) e Nilda Fernandes (PAICV) usaram da palavra para
prestar esclarecimentos.
Também, 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. Esta intervenção suscitou esclarecimentos dos Srs. Deputados José Maria Gomes da
Veiga (PAICV) e António Monteiro (UCID).
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Os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD) interpelaram a
Mesa.
O Sr. Secretário da Mesa (Miguel Monteiro) apresentou um Voto de Pesar em
solidariedade às vítimas do Ciclone Idai em Moçambique, que foi aprovado por unanimidade dos
Deputados presentes. Após as intervenções, dos Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV),
Orlando Dias (MPD), Dora Pires (UCID) e do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentes e
da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, o Plenário rendeu, de pé, um
minuto de silêncio em memória às vítimas da tragédia.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a leitura do Projecto de Resolução
que cria uma Comissão Eventual de Redacção, feita pelo Sr. Secretário da Mesa (Miguel
Monteiro), o qual foi aprovado sem objecções.
De seguida, deu-se continuidade à 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, concretamente a discussão do artigo 3º, apresentado no dia anterior.
Sobre o mesmo artigo esteve em debate, além da proposta do Governo, as do PAICV e da UCID.
Participaram na discussão, sobre a proposta do PAICV, os Srs. Deputados Moisés Borges (PAICV),
Rui Figueiredo Soares (MPD), João Baptista Pereira (PAICV) e José Maria Fernandes da Veiga
(PAICV).
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma proposta de alteração com implicação
nas alíneas f) e g) do referido artigo. Participaram nessa discussão, além do Sr. Ministro de
Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do
Desporto, os Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV), Júlio Correia (PAICV), Felisberto Vieira
(PAICV), Filomena Martins (PAICV), Julião Varela (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (PAICV).
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 31 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 40 minutos com a continuação da discussão da proposta de alteração do artigo 3º, feita
pela UCID.
Entretanto, considerando-se ofendido com a intervenção feita pelo Sr. Deputado Rui
Figueiredo Soares (MPD), no fim do período da manhã, o Sr. Deputado Julião Varela (PAICV)
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.
Durante a discussão da proposta de alteração, apresentada pela UCID, usaram da
palavra ainda, a diverso título, os Srs. Deputados Carlos Delgado (PAICV), Rui Semedo (PAICV),
António Monteiro (UCID), além do Sr. Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares e
Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto.
Seguidamente, passou-se à votação da proposta de aditamento do PAICV, relativamente
ao artigo 3º, tendo esta sido rejeitada com 17 votos a favor, do PAICV, 40 votos contra, do MPD,
9 abstenções, sendo 6 do PAICV e 3 da UCID.
Na sequência, proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Carlos Delgado (PAICV),
Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
Ainda durante esse período interpelaram a Mesa os Srs. Deputados João do Carmo
(PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
Na sequência, passou-se à votação da proposta de aditamento das alíneas f) e g), da
UCID, tendo, antes, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) prestado esclarecimentos sobre a
referida proposta. Esta foi rejeitada com 3 votos a favor, da UCID, 5 votos contra, do PAICV e 59
abstenções, sendo 40 do MPD e 19 do PAICV. Desta feita, proferiram declarações de voto os Srs.
Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV), em seu nome próprio, António Monteiro (UCID),
João Baptista Pereira (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
De seguida, passou-se à votação do artigo 3º, com a alteração da alínea d), tendo o
mesmo sido aprovado com 45 votos a favor, sendo 40 do MPD, 5 de Deputados do PAICV, 19
votos contra, sendo 16 do PAICV e 3 da UCID, e 3 abstenções de Deputados do PAICV.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Odailson Bandeira (PAICV), Felisberto
Vieira (PAICV), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Júlio Correia (PAICV), Rui Semedo (PAICV),
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Carlos Delgado (PAICV), Filomena Martins (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e António
Monteiro (UCID).
Seguidamente, o Sr. Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares e Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto procedeu à apresentação dos artigos 4º, 5º e 6º.
Submetido à votação, o artigo 4º foi aprovado com 47 votos a favor, sendo 40 do MPD,
4 de Deputados do PAICV e 3 da UCID, 18 abstenções de Deputados do PAICV e nenhum voto
contra. Participaram da discussão os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares
(MPD).
Submetido à votação, o artigo 5º foi aprovado com 46 votos a favor, sendo 40 do MPD,
3 de Deputados do PAICV, 3 da UCID, 19 abstenções do PAICV e nenhum voto contra.
Submetido à votação, o artigo 6º foi rejeitado com 23 abstenções da Bancada do PAICV,
3 abstenções da UCID, 44 votos a favor, sendo 40 do MPD e 1 voto do Sr. Deputado Felisberto
Vieira (PAICV), e nenhum voto contra.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados António Monteiro (UCID) e Rui Figueiredo Soares
(MPD).
Entretanto, quando eram 16 horas e 29 minutos, a Reunião Plenária foi suspensa, a
pedido do Grupo Parlamentar do MPD, tendo sido retomada às 16 horas e 48 minutos, com uma
intervenção do Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), que fez um pedido de aditamento de
um artigo 6º-A ao artigo 6º, que tinha sido rejeitado antes da suspensão. Este pedido suscitou
intervenções, a título diverso, dos Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Milton Paiva (MPD),
António Monteiro (UCID), além do próprio interveniente. Rejeitado o pedido de aditamento, o Sr.
Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto apresentou o artigo 7º. De seguida, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados
António Monteiro (UCID), Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e Orlando Dias
(MPD).
Entretanto, na sequência da interpelação feita pelo Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV), o
Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio para pedir a suspensão da discussão do
Diploma, sugerindo a sua reapreciação na Comissão Paritária e que seja feito um novo
agendamento para sua discussão, na especialidade, na Sessão Plenária de Abril. Este pedido
suscitou novas interpelações à Mesa da parte dos Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD),
Rui Semedo (PAICV) e Orlando Dias (MPD).
Seguidamente, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez um requerimento à Mesa
para que seja suspensa a discussão do Diploma, o qual motivou uma interpelação à Mesa feita
pelo Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), a qual foi seguida, ainda, de intervenções dos
Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD), e do Sr. Ministro de
Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do
Desporto. Todos acabaram por concordar com o pedido de suspensão da discussão do Diploma
feito pela UCID, inviabilizando, assim, a votação do Requerimento.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 27 minutos, dando-se assim por finda a
Segunda Sessão Plenária do Mês de Março.

