Reunião Plenária de 30 de Maio 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 Grupo Parlamentar do PAICV, apresentada pelo Sr. Deputado Rui Semedo,
sobre a propaganda do MPD veiculada nos órgãos de Comunicação Social, do País.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares
(MPD) e Miguel Monteiro (MPD).
Ainda nesse período, o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) apresentou um
Requerimento à Mesa para que o Governo disponibilize o contrato feito para a realização dessas
propagandas pelos meios de Comunicação Social. Imediatamente, o Sr. Presidente rejeitou o
Requerimento, alegando existir mecanismos legais para se fazer tal pedido directamente ao
Governo. Perante esta rejeição, o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) interpôs um
recurso sobre a decisão da Mesa. Na sequência, usaram da palavra, ao abrigo do n.º 5 do artigo
122º do Regimento da Assembleia Nacional, os Srs. Deputados Rui Figueiredo Soares (MPD) e Rui
Semedo (PAICV). Entretanto, o Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV) e Rui Figueiredo Soares
(MPD) interpelaram a Mesa sobre o facto de um Ministro solicitar o uso da palavra para defender a
honra do Governo.
A seguir, o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho
de Ministros e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) usou da palavra, ao abrigo do n.º 1 do
artigo 123º do Regimento da Assembleia Nacional, para defender a honra do Governo, tendo o Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV) ripostado ao abrigo do n.º 2 do referido artigo.
Face à insistência do Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) de manter o pedido
de recurso, passou-se à votação do Requerimento feito, tendo sido rejeitado com 33 abstenções,
sendo 31 do MPD e 2 da UCID; 21 votos a favor; do PAICV e 1 voto contra, do Sr. Deputado Emanuel
Barbosa (MPD). Proferiram as declarações de voto, os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga
(PAICV), Miguel Monteiro (MPD), António Monteiro (UCID) e Emanuel Barbosa (MPD).
Ainda no período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Emanuel
Barbosa (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Isa Costa (MPD), António Monteiro (UCID), Odailson
Bandeira (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Armindo da Luz (MPD) e Emanuel Barbosa (MPD).
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos da Sra. Deputada Isa Costa (MPD), o Sr.
Deputado João Baptista Pereira (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento,
tendo aquela parlamentar prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) interveio sobre o
arranque das obras do Porto da ilha do Maio e as suas vantagens para a ilha e os visitantes. Ainda
se referiu a outras obras do Governo, que estão em curso na ilha, em parceria com a Câmara
Municipal, como a asfaltagem da estrada do Porto do Maio à cidade do Porto Inglês e da circular da
ilha, a reabilitação de igrejas, habitações e de cozinhas escolares. Também trouxe à Casa
Parlamentar a preocupação dos pescadores maenses sobre a segurança.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Fernando Frederico (PAICV) e
Miguel Monteiro (MPD).
Na sua intervenção, o Sr. Deputado José Manuel Sanches (PAICV) abordou as dificuldades
de Santiago Norte em vários domínios como a falta de abastecimento de água; as dificuldades por
que passam as famílias da região; o descontentamento da população de Entre Picos de Reda e Palha
Carga sobre a construção da estrada de calçada, nessas localidades; as dificuldades dos alunos que
percorrem longas distâncias para assistirem às aulas; o agrupamento e o transporte escolares;
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situação por que passa a Escola Secundária de Chão Bom e o realojamento das famílias de
Flamengos.
Sobre estes assuntos prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados João Duarte (MPD), José
Maria Gomes da Veiga (PAICV), Celita Pereira (MPD), José Manuel Soares (MPD), Anilda Tavares
(MPD), José Manuel Sanches (PAICV), João dos Santos Luís (UCID), José Manuel Soares (MPD),
Felisberto Vieira (PAICV) e José Eduardo Moreno (MPD).
Seguiu-se a intervenção do Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD)
a propósito da
construção de várias infra-estruturas em Santo Antão. Após esta intervenção, os Srs. Deputados
Odailson Bandeira (PAICV) e Damião Medina (MPD) prestaram esclarecimentos.
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Damião Medina (MPD), o Sr.
Deputado Odailson Bandeira (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.
Interveio ainda o Sr. Deputado António Monteiro (UCID), que falou sobre a situação da
juventude na ilha de São Vicente e das pessoas que trabalharam no Planalto Norte (Santo Antão) e
não recebem o seu salário, há nove meses.
Em resposta às intervenções dos Srs. Deputados, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças (Olavo Correia) fez também a sua intervenção, seguindo-se-lhe os Srs. Deputado Rui
Semedo (PAICV), António Monteiro (UCID), Felisberto Vieira (PAICV) e José Maria Gomes da Veiga
(PAICV).
Os Srs. Deputados Emanuel Barbosa (MPD), Francisco Pereira (PAICV) e o Sr. Vice Primeiro
Ministro e Ministro das Finanças usaram ainda da palavra para felicitar Mónica Semedo, de origem
cabo-verdiana, pela sua eleição ao Parlamento Europeu, através do Partido Liberal do Luxemburgo.
O Sr. Deputado José Maria Fernandes da Veiga (PAICV) interveio sobre o desenvolvimento
do Mundo Rural, em Santiago Norte, e as dificuldades por que passam as pessoas devido à seca.
Sobre estes assuntos prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Celita Annie Pereira
(MPD) e Emanuel Barbosa (MPD), além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a apresentação, discussão e votação, na
especialidade, 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,
controle e responsabilização.
O Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças apresentou os artigos de 1º a 8º, tendo
os artigos 1º, 5º, 6º, 7º e 8º sido aprovados, sem alterações, e os artigos 2º, 3º e 4º aprovados com
alterações. Em relação ao Artigo 9º, os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV) e Julião Varela (PAICV)
apresentaram uma nova proposta de redacção.
Seguidamente, o Sr. Presidente suspendeu a Reunião Plenária às 12 horas e 40 minutos,
tendo sido retomada às 14 horas e 44 minutos, com a continuação da apresentação, discussão e
votação, na especialidade, da referida Proposta de Lei, designadamente do artigo 9º, apresentado
no período de manhã.
Depois, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças apresentou os artigos de 10º a
14º, tendo os artigos 12º e 13º sido aprovados sem alterações e os artigos 9º, 10º e 11º ficado
suspensos.
Durante a discussão desses artigos, usaram da palavra, a diverso título, além do Sr. Vice
Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV) e Rui Figueiredo
Soares (MPD). Ainda, interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV) e Rui Figueiredo
Soares (MPD).
Entretanto, a Reunião Plenária foi suspensa às 14 horas e 57 minutos, tendo sido retomada
às 15 horas e 04 minutos, com a informação do Sr. Presidente de que o tempo para a discussão do
diploma foi aumentado em mais uma hora. Posto isto, deu-se continuidade à discussão, tendo usado
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da palavra, a diverso título, além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, os Srs.
Deputados Julião Varela (PAICV), João Baptista Pereira (PAICV), Miguel Monteiro (MPD) e António
Monteiro (UCID).
O Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças apresentou ainda os artigos de 40º a
76º, tendo os artigos 40º, 40º-B, 40º-C, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 50º, 51º, 52º, 53º,
54º, 55º, 56º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º e 74º sido aprovados,
sem alterações, e os artigos 49º, 57º, 72º, 75º e 76º aprovados com alterações. Ficaram suspensos
os artigos 40º-A e 73º.
Durante a discussão desses artigos, os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo
Soares (MPD) interpelaram a Mesa, tendo o Deputado do MPD solicitado a suspensão da Sessão,
ficando a apresentação dos restantes artigos do Diploma para o dia seguinte.
Entretanto, antes da suspensão, a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) procedeu à
Leitura do Projecto de Resolução que Cria uma Comissão Eventual de Redacção, o qual foi aprovado,
sem objecções.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 14 minutos.

