Reunião Plenária de 25 de Abril de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, eram 09 horas e
08 minutos.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do PAICV, apresentada pela Sra. Deputada Vera Almeida, sobre os efeitos da
seca e mau ano agrícola no País, com destaque para a ilha de Santo Antão.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Damião Medina
(MPD), Moisés Borges (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Carlos Delgado (PAICV), Adilson
Fernandes (MPD) e Odailson Bandeira (PAICV).
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Odailson Bandeira (PAICV), o
Sr. Deputado Adilson Fernandes (MPD) 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.
Usaram da palavra, ainda, os Srs. Deputados António Monteiro (UCID), Carlos Delgado
(PAICV), Adilson Fernandes (MPD) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
De seguida, o Grupo Parlamentar do MPD proferiu também a sua Declaração Política,
por intermédio do Sr. Deputado Luís Carlos Silva, sobre as transformações económicas e sociais
no País após a vitória do MPD nas eleições legislativas de 2016.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Semedo
(PAICV), Armindo da Luz (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), José Luís Livramento (MPD),
Nuías Silva (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), João dos Santos Luís (UCID) e Orlando Dias (MPD).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Emanuel Lopes (MPD) interveio sobre
o papel dos professores na construção da Nação cabo-verdiana e o contributo dos governos do
MPD na promoção da carreira docente.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado José Manuel Sanches (PAICV) saudou os professores
cabo-verdianos pelo seu dia. Abordou, ainda, os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística)
sobre a criação de emprego pelo Governo do MPD. Também versou sobre os problemas por que
passa o mundo rural.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Hélio Sanches (MPD), Carlos
Delgado (PAICV), José Luís Livramento (MPD), Anilda Tavares (MPD) e José Manuel Sanches
(PAICV).
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio abordando a situação laboral dos
agentes que participaram na 10ª formação da Polícia Nacional, apelando ao Governo que
resolva esta situação.
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), Austelino Correia (MPD), Fernando Frederico (PAICV), Vera Almeida (PAICV), para
além do referido ministro.
Considerando-se ofendido com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado
Austelino Correia (MPD), o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) reagiu ao abrigo
do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro replicado ao abrigo do n.º 2 do mesmo
artigo.
Na sequência, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Emanuel
Barbosa (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Orlando Dias (MPD), Nuías Silva (PAICV), Joana
Rosa (MPD) e o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho
de Ministros e Ministro do Desporto.
O Sr. Deputado Hélio Sanches (MPD) interveio sobre os empregos advenientes da
construção de estradas no interior da ilha de Santiago.
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O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) solicitou, na sua intervenção, uma resposta do
Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto às suas questões.
Na sua intervenção, a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) elencou algumas das medidas
para combater o mau ano agrícola na ilha do Maio.
O Sr. Deputado Julião Varela (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), para além do Sr. Ministro
de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do
Desporto intervieram sobre a taxa de desemprego na governação do PAICV e na governação do
MPD.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) enunciou os ganhos da
governação do MPD comparado com os da governação do PAICV.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Ponto II da Ordem do Dia –
Aprovação de propostas de lei, nomeadamente a apresentação e discussão, na generalidade, da
Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 88/VII/2011, de 14 de fevereiro, que
define a organização, a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais. A Sra. Ministra
da Justiça e Trabalho (Janine Lélis) apresentou a referida proposta de lei, tendo de seguida a Sra.
Deputada Filomena Gonçalves (MPD) feito a leitura do relatório-parecer da Comissão
Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado.
Na sequência, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interpelou a Mesa sobre o tempo
da UCID na discussão da iniciativa, tendo o Sr. Presidente solicitado a retificação do tempo.
No período de debate, usaram da palavra os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD) e João
Baptista Pereira (PAICV).
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 40 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 38 minutos, com a continuação da apresentação e discussão, na generalidade, da
Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 88/VII/2011, de 14 de Fevereiro, que
define a organização, a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais.
Participaram nesse debate, a título diverso, além da Sra. Ministra da Justiça e Trabalho,
os Srs. Deputados Dália Benholiel (MPD), João Gomes (MPD), Hélio Sanches (MPD), António
Monteiro (UCID), João Baptista Pereira (PAICV), Joana Rosa (MPD), Rui Figueiredo Soares (MPD)
e Rui Semedo (PAICV). Ainda, nesse período, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interpelou a
Mesa.
A votação do referido diploma ficou marcada para o dia 26 de Abril de 2019.
A seguir, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia) fez a
apresentação, na generalidade, da Proposta de Lei que estabelece as bases do Orçamento do
Estado, definindo os princípios e regras que regulam a sua formulação, programação,
aprovação, execução, avaliação, controlo e responsabilização.
Na sequência, os Srs. Deputados Filomena Gonçalves (MPD) e Armindo da Luz (MPD)
procederam à leitura dos relatórios-pareceres da Comissão Especializada de Assuntos
Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Comissão Especializada
de Finanças e Orçamento, respectivamente.
Aberto um período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados João
Baptista Pereira (PAICV), Joana Rosa (MPD), João dos Santos Luís (UCID), Julião Varela (PAICV) e
Lúcia dos Passos (MPD), além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 10 minutos.

