Reunião Plenária de 11 de Abril de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, eram 09 horas e
05 minutos.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do MPD, apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Monteiro, sobre uma das
metas da Governação do MPD, nomeadamente atingir o rendimento condigno, realçando as
medidas implementadas e as consequências, principalmente na diminuição do desemprego
jovem.
No período de esclarecimentos usaram da palavra, os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV),
Luís Carlos Silva (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), Mircéa
Delgado (MPD), António Monteiro (UCID), Ana Paula Moeda (PAICV) e Miguel Monteiro (MPD).
Durante o período de esclarecimentos, o Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD) sentindose ofendido com o esclarecimento do Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV), reagiu ao abrigo do n.º
1 do artigo 123º do Regimento, tendo este último prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2
do mesmo artigo.
Igualmente, sentindo-se ofendido com o esclarecimento do Sr. Deputado Carlos
Monteiro (MPD), o Sr. Deputado Nuías Silva (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.
Também, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Mircéa Delgado (MPD), o Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV) usou da palavra, ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento
da Assembleia Nacional, para defender a honra da sua bancada, tendo aquela Deputada
retorquido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Ainda, fizeram interpelações à Mesa os Srs. Deputados Ana Paula Moeda (PAICV) e
Miguel Monteiro (MPD).
Seguidamente, passou-se à Declaração Política do PAICV sobre a criação de emprego e
a diminuição do desemprego prometidos pelo MPD, apresentada pelo Sr. Deputado Julião
Varela.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Miguel Monteiro
(MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Julião Varela (PAICV),
Carlos Monteiro (MPD), António Monteiro (UCID), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Luís
Carlos Silva (MPD) e Nuías Silva (PAICV)).
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado Luís Carlos
Silva (MPD), o Sr. Deputado Julião Varela (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.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), António Monteiro (UCID) e
Rui Figueiredo Soares (MPD).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Filipe Santos (MPD) fez uma
intervenção sobre as melhorias no Hospital Regional São Francisco de Assis, na ilha do Fogo,
durante a governação do MPD. Usaram da palavra, para esclarecimentos, os Srs. Deputados
Nuías Silva (PAICV), Carlos Lopes (MPD) e Filipe Santos (MPD).
O Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) fez uma intervenção sobre o desemprego em São
Vicente, com realce para os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
particularmente no sector da marinha mercante. Prestaram esclarecimentos, os Srs. Deputados
João Gomes (MPD), Emanuel Barbosa (MPD), além do referido Deputado.
O Sr. Deputado Ailton Rodrigues (MPD) interveio sobre o aumento da densidade
populacional na ilha do Sal, realçando as medidas do Governo para solucionar os principais
problemas socioeconómicos daí decorrentes e a consequente melhoria das condições de vida da
população local.
O Sr. Deputado Odailson Bandeira (PAICV) fez uma intervenção acerca dos dados do INE
sobre o desemprego na ilha de Santo Antão, além de apontar alguns efeitos dos três anos de
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governação do MPD naquela ilha. Para prestar esclarecimentos, usaram da palavra o Sr.
Deputado Armindo da Luz (MPD) e o próprio Deputado.
A Sra. Deputada Dora Pires (UCID) interveio para expressar um louvor a favor das jovens
Silviane Monteiro Mendes e Danizia Conceição, que conquistaram medalha de ouro e prata,
respectivamente, no campeonato de Karaté da Zona 2, da Costa Ocidental africana, realçando
se tratar de um feito heroico para Cabo Verde.
O Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV) interveio realçando a retoma dos voos na rota
Luanda – São Tomé – Sal pela companhia angolana TAAG e apelou ao Governo que trabalhasse
na massificação dessa ligação aérea.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma intervenção no tocante ao desemprego
em São Vicente, apelando à manutenção da empresa Cabo Verde Airlines naquela ilha, no
sentido de evitar mais desempregos.
Para reagir às intervenções 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, ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento. Esta intervenção suscitou
esclarecimentos dos Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Miguel Monteiro
(MPD).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – 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.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto apresentou o artigo 7º. Na sequência, o Sr. Deputado Rui
Figueiredo Soares (MPD) interveio para apresentar algumas propostas de alteração na redacção,
reiterando a abertura do Grupo Parlamentar do MPD com vista a entendimentos e consensos
para a aprovação da respectiva proposta de lei.
O Sr. Deputado Manuel Inocêncio Sousa (PAICV) fez uma intervenção contestando a
distribuição de um memorando da Comissão Paritária que analisou a proposta de lei, o qual disse
desconhecer por não tê-lo assinado. Para prestar esclarecimentos, usou da palavra o Sr.
Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD).
O Sr. Deputado Felisberto Vieira (PAICV) interveio para sugerir ao proponente a
suspensão da referida Proposta de Lei, com vista à construção de uma academia institucional
para o debate, defendendo que não existem condições objectivas, nem subjectivas para dar
continuidade à discussão e votação do diploma. O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD)
prestou esclarecimentos.
O Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interveio sobre o assunto para reiterar a posição do
colega Deputado Felisberto Vieira (PAICV), afirmando que o MPD pretende impor uma posição e
avançar com o diploma para depois transferir para o PAICV a responsabilidade de uma eventual
não aprovação. O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) prestou esclarecimentos.
Para reagir às intervenções e esclarecimentos dos Srs. Deputados, o Sr. Ministro do
Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do
Desporto (Fernando Elísio Freire) interveio ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento,
apelando à responsabilidade, ao bom senso, ao consenso de todos os sujeitos parlamentares,
para junto com o Governo dotar o País dessa reforma essencial. Esta intervenção suscitou
esclarecimentos dos Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 42 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 36 minutos com a continuação, na especialidade, da apresentação, discussão e votação
da Proposta de Lei que cria as Regiões Administrativas e regula o seu modo de Eleição, as suas
atribuições e Organização.
A diverso título, usaram da palavra os Srs. Deputados Filomena Martins (PAICV), Rui
Semedo (PAICV), Carlos Delgado (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Manuel Inocêncio Sousa
(PAICV), Felisberto Viera (PAICV) e João Gomes (MPD
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Por solicitação do Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), a Reunião Plenária foi
suspensa às 15 horas e 28 minutos, tendo sido retomada às 16 horas e 7 minutos, com a
intervenção do Sr. Deputado António Monteiro (UCID).
O Sr. Presidente informou que não estavam criadas as condições para a aprovação deste
diploma e suspendeu novamente a Reunião Plenária, às 16 horas e 14 minutos, para a realização
de uma Conferência de Representantes.
A Reunião Plenária foi retomada às 16 horas e 19 minutos, com o Sr. Presidente a
comunicar que a decisão da Conferência de Representantes é de se continuar o debate do
diploma, na especialidade.
Dando prosseguimento ao debate, usaram da palavra, para intervenção, os Srs.
Deputados Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), António Monteiro (UCID) e o Sr.
Ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e Desporto.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Filomena Martins (PAICV), Austelino Correia
(MPD) e Rui Semedo (PAICV).
De seguida submetido à votação, o Artigo 7º, com as propostas do Grupo Parlamentar
do MPD e dos Deputados da UCID, foi rejeitado com 23 votos abstenção do Grupo Parlamentar
do PAICV, 40 votos a favor, sendo 40 do MPD e 3 da UCID e 3 votos contra dos Srs. Deputados
Felisberto Vieira (PAICV), José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Carlos Delgado (PAICV).Após a
votação os Srs. Deputados Felisberto Vieira (PAICV), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Carlos
Delgado (PAICV), João Gomes (MPD), Rui Semedo (PAICV) e António Monteiro (UCID) proferiram
as suas declarações de voto.
Os Srs. Deputado Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD), além do Sr.
Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto interpelaram a Mesa.
Submetido à votação, o Artigo 7ª, tal qual fora proposto inicialmente pelo preponente,
foi rejeitado com 40 votos a favor, do MPD, 3 votos contra dos Deputados Felisberto Vieira
(PAICV), José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Carlos Delgado (PAICV) e 23 abstenções, sendo
20 do MPD e 3 da UCID.
Os Srs. Deputados Filomena Martins (PAICV), José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e
António Monteiro (UCID) proferiram as suas declarações de voto.
Posto isso, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião Plenária às 17 horas e 35
minutos.

