Reunião Plenária de 10 de Abril de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta, eram 09 horas e 02
minutos.
Seguidamente, o Sr. Presidente apresentou e submeteu à apreciação do Plenário a Proposta
de Ordem do Dia, tendo a mesma sido aprovada sem quaisquer objecções.
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 ponto I - Debates com Ministros,
nomeadamente o Debate com a Sra. Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e
Habitação (Eunice Silva) sobre o investimento público nas infra-estruturas nacionais. Fizeram
intervenções de abertura, além da referida ministra, os Srs. Deputados Rui Semedo, em nome da
Bancada do PAICV, Georgina Gemiê, em nome da Bancada do MPD, e António Monteiro, em
representação da UCID.
Posteriormente, abriu-se o debate, tendo usado da palavra, a diverso título, os Srs.
Deputados Filomena Martins (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), Carlos Delgado (PAICV), Lúcia dos
Passos (MPD), Eva Ortet (PAICV), Damião Medina (MPD), Júlio Correia (PAICV), Armindo da Luz
(MPD), António Monteiro (UCID), João Baptista Pereira (PAICV), Luís Alves (PAICV), Vera Almeida
(PAICV), Adilson Fernandes (MPD), Walter Évora (PAICV) Mircéa Delgado (MPD), Nuías Silva (PAICV),
Filipe Santos (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), , Américo Nascimento
(PAICV), Nelson de Brito (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Rui Figueiredo Soares (PAICV),
Fernando Frederico (PAICV), Carlos Lopes (MPD), Adilson Bango (PAICV), Joana Rosa (MPD), Nilda
Fernandes (PAICV), José Luís Livramento (MPD), Dália Benoliel (MPD) e Isa Costa (MPD), além da
Sra. Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação.
Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Adilson Fernandes (MPD), a Sra. Deputada
Vera Almeida (PAICV), sentindo-se ofendida, reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento
da Assembleia Nacional, tendo aquele parlamentar ripostado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Nelson de Brito (MPD), o Sr.
Deputado Américo Nascimento (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional, tendo o primeiro ripostado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Sentindo-se ofendido durante a intervenção do Sr. Deputado Carlos Lopes (MPD), o Sr.
Deputado Nuías Silva (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da Assembleia
Nacional, tendo o primeiro ripostado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Ainda, no decorrer do debate, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) formulou um
requerimento à Mesa no sentido de mandar distribuir um relatório sobre a contratação de obras
públicas publicado no Site da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas (ARAP), tendo o Sr.
Presidente informado que a Mesa não podia aceitar o requerimento por se tratar de um documento
que já é público.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 46 minutos, tendo sido retomada às 14 horas
e 30 minutos, com o Ponto II da Ordem do Dia – Perguntas dos Deputados ao Governo.
O Sr. Ministro da Saúde e Segurança Social (Arlindo do Rosário) respondeu às perguntas
formuladas pelos Srs. Deputados:
Américo Nascimento (PAICV), sobre a demora de consultas, através da telemedicina, na ilha
de São Nicolau, tendo o mesmo Deputado formulado uma questão adicional sobre o mesmo assunto;
as medidas que o Governo pretende tomar junto do INPS para solucionar as evacuações dos doentes
da ilha de São Nicolau, tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais; a resolução da
problemática da deslocação de médicos especialistas privados para efectuarem consultas na ilha,
tendo o mesmo feito uma pergunta adicional;
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Carlos Monteiro (MPD), a respeito de falsas notícias que circulam sobre a falta de acesso aos
serviços de saúde dos utentes na Cidade da Praia, por motivos de incapacidade financeira;
Eva Ortet (PAICV), a propósito da falta de profissionais nos serviços de saúde na ilha do Fogo
e a necessidade de mais estruturas básicas de saúde em algumas localidades, tendo esta Deputada
colocado uma pergunta adicional;
David Lima Gomes (MPD), no tocante à necessidade de destacamento de um técnico de
laboratório e equipamentos de saúde para a ilha Brava; à contratação de mais enfermeiros para o
Centro de Saúde daquela ilha;
Fernando Frederico (PAICV), relativamente às consultas especializadas e medidas de
prevenção de doenças cancerígenas na ilha do Maio, tendo colocado uma questão adicional sobre o
problema das evacuações durante a noite, devido à falta de iluminação da pista do aeroporto da
ilha do Maio; às medidas que o Ministério pretende tomar para uma parceria com os privados que
dão consultas especializadas na ilha do Maio, tendo o mesmo feito uma pergunta adicional; ao
objectivo do Programa de equipamentos implementado pelo Governo e se o Centro de Saúde do
Maio será contemplado com esse programa, tendo o mesmo feito uma pergunta adicional; à data
do término das obras do Posto Sanitário nas localidades de Pilão Cão, na ilha do Maio, e Fajã de
Matos, na ilha de Santo Antão, tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais;
Georgina Gemiê (MPD), no que diz respeito à afectação de mais técnicos de laboratório para
a ilha do Sal, tendo feito ainda uma questão adicional; à resolução das demoras na marcação de
consultas dos pacientes da ilha do Sal na Central de Consultas do Hospital Agostinho Neto, na Praia,
tendo a mesma dado esclarecimentos adicionais;
Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), em relação ao compromisso do Governo na construção do
Centro de Saúde de Monte Sossego, tendo o mesmo colocado uma pergunta adicional;
José Manuel Soares (MPD), sobre a contratação de mais médicos especialistas e outros
profissionais para o concelho de Tarrafal de Santiago; a resolução do problema do pagamento dos
Agentes Sanitários no município de Tarrafal de Santiago; a autorização de criação de uma farmácia
no município de Tarrafal de Santiago; e sobre a resolução do problema de crianças filhos de pais
tarrafalenses que nascem no Hospital Santa Rita Vieira, em Santa Catarina de Santiago, e são
registadas como se fossem naturais daquele município;
Nuías Silva (PAICV), a respeito da necessidade de mais especialidades (ex.: orto
traumatologia) e enfermeiros para o Hospital Regional de Fogo e Brava, tendo colocado uma
questão adicional sobre o mesmo assunto; da contratação de enfermeiros para o Hospital Regional
do Fogo, tendo o mesmo feito uma pergunta adicional;
Manuel da Moura (MPD), relativamente à colocação de um médico efectivo no município da
Ribeira Grande de Santiago;
Walter Évora (PAICV), sobre a forma como será assegurada as evacuações dos doentes da
ilha da Boa Vista fora do horário normal de funcionamento dos voos da Binter; o regresso do avião
da Sevenair; o contrato entre o Ministério e a Binter no tocante ao transporte de doentes, tendo o
mesmo dado esclarecimentos adicionais;
Nelson de Brito (MPD), acerca de mais equipamentos e pessoal para os centros de saúde da
ilha de São Nicolau, tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais;
Moisés Borges (PAICV), quanto à resolução do problema da falta do aparelho de Raio X no
Centro de Saúde do Tarrafal, tendo o mesmo dado esclarecimentos adicionais.
O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) interpelou a Mesa, solicitando uma suspensão
dos trabalhos parlamentares.
Na sequência deste pedido, a Reunião Plenária foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.

