Reunião Plenária de 12 de Abril de 2019

Sumário
O Sr. Presidente declarou aberta a Reunião Plenária, após a verificação do quórum, eram
9 horas e 06 minutos.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política da UCID sobre os problemas que afectam o Município de Porto Novo, em
Santo Antão, designadamente a falta de chuva, o desemprego, o não pagamento de salários, a
falta de energia eléctrica, a construção de infra-estruturas sociais e estradas de acesso, a
formação profissional, a degradação de habitações e o desenvolvimento da indústria criativa,
apresentada pela Sra. Deputada Dora Pires.
Durante o período de esclarecimentos que se seguiu, usaram da palavra os Srs.
Deputados Odailson Bandeira (PAICV), Damião Medina (MPD), Carlos Delgado (PAICV), Armindo
da Luz (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), João dos Santos Luís
(UCID), José Moreno (MPD) e António Monteiro (UCID).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV) fez uma
intervenção acerca das reivindicações dos emigrantes e a criação de casas da cultura na
diáspora;
O Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) elencou alguns problemas já resolvidos pelo
Governo relativamente à diáspora, tendo o Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV) usado da
palavra para dar esclarecimentos;
A Sra. Deputada Ermelinda Barros (MPD) falou da emigração cabo-verdiana irregular
para os Estados Unidos e os problemas daí advenientes;
A Sra. Deputada Ana Paula Moeda (PAICV) interveio sobre os postos de trabalho
prometidos pelo Governo e a distribuição das habitações do Programa Casa para Todos, tendo
os Srs. Deputados Isa Costa (MPD), António Monteiro (UCID), Nilda Fernandes (PAICV) e Lúcia
dos Passos (MPD) prestado esclarecimentos.
Na sequência dos esclarecimentos da Sra. Deputada Isa Costa (MPD), o Sr. Deputado Rui
Semedo (PAICV) lavrou um protesto, tendo também a referida Sra. Deputada lavrado um
protesto.
De seguida, usaram da palavra para interpelar a Mesa, os Srs. Deputados Ana Paula
Moeda (PAICV) e Rui Semedo (PAICV).
A seguir, o Sr. Deputado Fernando Frederico (PAICV) fez a sua intervenção sobre a
situação socioeconómica da ilha do Maio, incidindo-se em problemas como o despovoamento
da ilha e a falta de emprego, tendo usado da palavra para esclarecimentos, os Srs. Deputados
Mircéa Delgado (MPD) e José Jorge Silva (PAICV).
O Sr. Deputado Damião Medina (MPD) interveio a propósito dos investimentos do
Governo no mundo rural, na ilha de Santo Antão, tendo usado da palavra, para esclarecimentos,
os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Eva Ortet (PAICV), Carlos Delgado
(PAICV), António Monteiro (UCID) e o próprio Deputado Damião Medina (MPD).
Na sua intervenção, o Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV) abordou a questão da
alteração do contrato de arrendamento das habitações do Programa “Casa para Todos”, com
prejuízo para muitas famílias de baixa renda na cidade da Praia.
A Sra. Deputada Joana
Rosa (MPD) fez a sua intervenção sobre as realizações do Governo e da Câmara Municipal do
Maio.
Posteriormente, a Sra. Deputada Dora Pires (UCID) referiu-se à situação dos deportados.
Já o Sr. Deputado João Gomes (MPD) fez referência, na sua intervenção, aos
investimentos na educação, na década de 90, nomeadamente dos vários liceus construídos em
todo o País durante esse período, tendo o Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) prestado
esclarecimentos. Na sequência, sentindo-se ofendido, o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga
(PAICV) recorreu ao n.º 1 do Artigo 123º do Regimento da Assembleia Nacional para se defender,
tendo aquele parlamentar retorquido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
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Depois, seguiram-se interpelações à Mesa da parte dos Srs. Deputados Nuías Silva
(PAICV), Joana Rosa (MPD), Ana Paula Moeda (PAICV), Isa Costa (MPD), Rui Semedo (PAICV) e
Rui Figueiredo Soares (MPD).
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) interveio ao abrigo da alínea i), do
artigo 114º, do Regimento. Esta intervenção suscitou ainda esclarecimentos da parte dos Srs.
Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Emanuel Barbosa (MPD), além do referido
Governante.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a aprovação do Projecto de
Resolução que cria uma Comissão Eventual de Redacção, apresentado pelo Sr. Secretário da
Mesa (Miguel Monteiro).
De seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos
Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro de Desporto para apresentar,
na especialidade, a partir do artigo 8º, a Proposta de Lei que Cria as Regiões Administrativas e
regula o seu modo de Eleição, as suas atribuições e organização. Entretanto, ao invés de seguir
com a apresentação da referida proposta, o Governante fez uma intervenção acusando o PAICV
de estar totalmente contra a criação das regiões, o desenvolvimento e a descentralização das
ilhas.
Depois, usaram ainda da palavra, a título diverso, os Srs. Deputados Rui Figueiredo
Soares (MPD) e Rui Semedo (PAICV).
Na sequência, o Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto usou o figurino de interpelação à Mesa para
solicitar o cancelamento da proposta de lei em questão, o qual foi imediatamente aceite pela
Mesa.
Entretanto, após o anúncio do cancelamento do Diploma, interpelaram a Mesa os Srs.
Deputados António Monteiro (UCID), João Baptista Pereira (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD),
Rui Semedo (PAICV) e Austelino Correia (MPD).
Em seguida, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) lavrou um protesto contestando o facto
de o pedido de cancelamento do Diploma ter sido feito através do figurino de interpelação à
Mesa. Em resposta, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) lavrou um outro protesto,
argumentando que o Regimento da Assembleia Nacional não proíbe que tal pedido de
cancelamento seja feito por via de interpelação à Mesa.
Dando seguimento à Ordem do Dia, o Sr. Presidente anunciou o ponto referente à
apresentação e aprovação do Projecto de Resolução que Cria a Comissão Eventual para a
Reforma do Parlamento Cabo-verdiano, tendo informado, entretanto, que a Mesa ainda não
tinha recebido do Grupo Parlamentar do PAICV qualquer proposta de nomes que deviam integrar
a referida comissão.
Posto isso, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) informou à Mesa que o PAICV não tinha
propostas de nomes para apresentar. Na sequência, interpelaram a Mesa o Sr. Deputado Rui
Figueiredo Soares (MPD) e o próprio Deputado Rui Semedo (PAICV).
Seguidamente, a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) procedeu à apresentação
dos artigos 1º e 2º do referido Projecto de Resolução, tendo o primeiro sido aprovado sem
alteração e o segundo com alteração. Aquando da apresentação do artigo 2º participaram da
discussão, a título diverso, os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), João dos Santos Luís (UCID),
Rui Figueiredo Soares (MPD) e Austelino Correia (MPD). Nesse período, os Srs. Deputados Rui
Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD) também interpelaram a Mesa.
De seguida, a Sra. Secretária da Mesa apresentou o artigo 3º, observando, nas partes
correspondentes, que não havia indicação de nomes de Deputados do PAICV. Feita a leitura deste
artigo, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) usou o figurino de interpelação, para perguntar à
Mesa se se ia aprovar o artigo mesmo sem indicação dos nomes.
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Entretanto, a Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 48 minutos, tendo sido
retomada às 14 horas e 39 minutos, com a continuação da discussão do artigo 3º do Projecto de
Resolução que cria a Comissão Eventual para a Reforma do Parlamento Cabo-verdiano.
Pelo facto de não se ter chegado a um consenso sobre os nomes a integrar a referida
comissão, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) solicitou a suspensão da iniciativa, que foi aceite
pela Mesa.
De seguida, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do
Conselho de Ministros e Ministro do Desporto apresentou a Proposta de Resolução que aprova,
para ratificação, o Tratado que cria a Zona Livre de Armas Nucleares em África, Tratado de
Pelindaba, assinado no Cairo, Egipto.
Na sequência, o Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV) procedeu à leitura do relatórioparecer da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades.
No período de debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados José
Manuel Soares (MPD), Felisberto Vieira (PAICV) e Carlos Delgado (PAICV).
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto procedeu à leitura dos artigos 1º e 2º, tendo os mesmos sido
aprovados, sem quaisquer alterações.
Seguidamente, o referido Governante apresentou a Proposta de Resolução, que aprova,
para adesão, a Carta do Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira, adoptada, na
África do Sul, em Julho de 2013 e, consequentemente, a adesão de Cabo Verde ao Grupo Egmont.
O Sr. Deputado Carlos Monteiro (MPD) procedeu à leitura do relatório-parecer da
Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades.
No período de debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados Julião
Varela (PAICV) e Carlos Monteiro (MPD).
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto fez a leitura da Resolução, com a aprovação dos dois artigos
que dela fazem parte, sem quaisquer alterações.
Quando eram 15 horas e 16 minutos, ao abrigo n.º 2 do artigo 137º do Regimento da
Assembleia Nacional (Votação à hora marcada), foram submetidos à votação, os seguintes
diplomas:
– Proposta de Lei que define o Regime Jurídico Geral dos Jogos Sociais (Votação final
global);
– Proposta de Resolução que aprova, para ratificação, o Tratado que cria a Zona Livre
de Armas Nucleares em África, Tratado de Pelindaba, assinado no Cairo, Egipto;
– Proposta de Resolução, que aprova, para adesão, a Carta do Grupo Egmont de
Unidades de Informação Financeira, adoptada, na África do Sul, em Julho de 2013 e,
consequentemente, a adesão de Cabo Verde ao Grupo Egmont.
A Proposta de Lei que define o Regime Jurídico Geral dos Jogos Sociais foi aprovada por
unanimidade dos 61 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 22 do PAICV e 3 da UCID. A Sra.
Deputada Ana Paula Moeda (PAICV) proferiu declaração de voto.
A Proposta de Resolução que aprova, para ratificação, o Tratado que cria a Zona Livre
de Armas Nucleares em África, Tratado de Pelindaba, assinado no Cairo, Egipto foi aprovada por
unanimidade dos 61 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 22 do PAICV e 3 da UCID.
A Proposta de Resolução, que aprova, para adesão, a Carta do Grupo Egmont de
Unidades de Informação Financeira, adoptada, na África do Sul, em Julho de 2013 e,
consequentemente, a adesão de Cabo Verde ao Grupo Egmont foi aprovada por unanimidade
dos 61 Deputados presentes, sendo 36 do MPD, 22 do PAICV e 3 da UCID.
A Reunião Plenária foi encerrada às 15 horas e 24 minutos, ficando assim concluída a 1ª
Sessão Plenária de Abril de 2019.

