Reunião Plenária de 16 de Janeiro de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, eram 09 horas e
01 minuto.
Seguidamente, a Proposta da Ordem do Dia foi submetida à apreciação do Plenário,
tendo sido aprovada, sem alterações.
Não houve Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Debate com o Ministro da
Agricultura, Alimentação e Ambiente (Gilberto Silva), sobre a situação do sector agropecuário
face ao mau ano agrícola em 2018. Fizeram intervenções de abertura, além do referido ministro,
os Srs. Deputados Eva Ortet (PAICV), Armindo da Luz (MPD) e António Monteiro (UCID).
De seguida, no período do debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados
Dália Benoliel (MPD), Walter Évora (PAICV), Filipe Santos (MPD), António Monteiro (UCID), José
Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Orlando Dias (MPD), Carlos Delgado (PAICV), Lúcia dos
Passos (MPD), Paula Moeda (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Vera Almeida (PAICV), Damião
Medina (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Joana Rosa (MPD), Francisco Correia (MPD),
João do Carmo (PAICV), Eva Ortet (PAICV), Armindo da luz (PAICV), Fernando Frederico (PAICV),
Manuel da Moura (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Emanuel Lopes (MPD), Nelson de Brito
(MPD), Rui Figueiredo Soares (MPD), para além do Sr. Ministro da Agricultura, Alimentação e
Ambiente.
Interpelaram a Mesa, os Srs. Deputados António Monteiro (UCID) e Rui Figueiredo Soares
(MPD).
Considerando-se ofendido durante a intervenção do Sr. Deputado Damião Medina
(MPD), o Sr. Deputado Carlos Delgado (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do
Regimento, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Sentindo-se ofendido durante a intervenção do Sr. Ministro da Agricultura, Alimentação
e Ambiente, o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do
artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 40 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 52 minutos, com o Ponto II - Perguntas dos Deputados ao Governo.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto respondeu às perguntas dos Srs. Deputados:
Adilson Fernandes (MPD), sobre as ações que o Governo pretende tomar para ajudar a
Câmara Municipal do Paul na construção de um campo relvado no município;
Américo Nascimento (PAICV,) sobre as promessas feitas pelo Governo, durante a
campanha eleitoral a nível do desporto; o montante do Orçamento do Estado disponível para
esse fim; a verba que cada município receberá para concretizar essas promessas, tendo o mesmo
feito um pedido de esclarecimento adicional; as infra-estruturas desportivas construídas pelo
Governo no quadro da sua política de infraestruturação desportiva; o balanço que o Ministro faz
do centro de alto rendimento desportivo, tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais.
Georgina Gemiê (MPD), a propósito do financiamento do circuito mundial de Kit surf pelo
Governo, que realizar-se-á na ilha do Sal; de outros eventos que o País acolherá em 2019,
financiados pelo Governo, tendo a mesma feito um pedido de esclarecimento adicional;
Carlos Delgado (PAICV), no que diz respeito ao início das obras de construção de um
polidesportivo em Porto, tendo o mesmo feito um pedido de esclarecimento adicional;
Alcides de Pina (MPD), sobre a disponibilidade do Governo em ajudar a Câmara
Municipal da Ribeira Grande de Santiago na construção de um polidesportivo na Cidade Velha e
na construção do estádio municipal;
Fernando Frederico (PAICV), em relação à atribuição do passaporte diplomático ao
jogador de basquetebol Edy Tavares e à construção de um pavilhão desportivo na ilha do Maio,
tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais;
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Filipe Santos (MPD), em relação ao que tem sido feito e está por ser fazer na Ilha Fogo,
no Sector do Desporto;
Odailson Bandeira (PAICV), acerca das obras da placa desportiva de Figueiral, em Ribeira
Grande de Santo Antão, tendo o mesmo dado esclarecimento adicional;
Manuel Moura (MPD) quanto ao montante que o Governo irá colocar na construção do
estádio de futebol em Ribeira Grande de Santiago.
A Reunião Plenária teve continuidade com o ponto III da Ordem do Dia – Aprovação de
Propostas de Lei.
Foi aprovado o Projecto de Resolução que cria uma Comissão Eventual de Redacção, cuja
apresentação foi feita pelo Sr. Secretário da Mesa, Miguel Monteiro.
Seguidamente, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência
do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto fez a apresentação, na generalidade, da
Proposta de Lei que define o Regime Jurídico Geral dos Jogos Sociais.
As Sras. Deputadas do PAICV, Vera Almeida e Ana Paula Moeda, procederam à leitura
síntese dos relatórios-parecer da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos
Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Comissão especializada de Educação, Cultura,
Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, respectivamente.
Após a leitura dos pareceres intervieram para dar e pedir esclarecimentos, além do Sr.
Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto, Fernando Elísio Freire, os Srs.
Deputados Nuías Silva (PAICV), Carlos Lopes (MPD), Walter Évora (PAICV), Luís Aves (MPD) e
Américo Nascimento (PAICV), respetivamente.
A Reunião Plenária foi encerrada, eram 17 horas e 11 minutos.

