Reunião Plenária de 09 de Outubro de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 12
minutos.
Seguidamente, o Sr. Presidente apresentou e submeteu à apreciação do Plenário a
Proposta de Ordem do Dia, tendo esta sido aprovada com alterações, designadamente a queda
do Ponto I – Debate com Ministros e a introdução ao Ponto III – Aprovação de Propostas de
Resolução de um n.º 6 ( Projecto de Resolução que Prorroga, por um período de 90 dias, o prazo
inicial concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a concessão do serviço público de
transportes marítimos inter-ilhas, para a realização dos seus trabalhos). Participaram na
discussão da Ordem do Dia os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e João dos Santos Luís (UCID).
Período de Questões Gerais e de Declarações Política (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do PAICV, apresentada pelo Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV), sobre a
inconsistência e intransparência da governação do Governo do MPD em vários domínios, com
realce para o sector dos transportes marítimos e aéreos inter-ilhas.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Semedo
(PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), João do Carmo (PAICV), Orlando Dias (MPD), Carlos Delgado
(PAICV), Armindo da Luz (MPD), Fernando Frederico (PAICV), Damião Medina (MPD), João dos
Santos Luís (UCID), Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), Joana Rosa (MPD), António Monteiro (UCID)
e Rui Figueiredo Soares (MPD).
Na sequência do pronunciamento do Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD), o Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional para defender a honra da sua bancada, tendo aquele parlamentar prestado
esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 da mesma cláusula regimental.
O Sr. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD) interpelaram a
Mesa.
Seguidamente, o Sr. Deputado João Gomes (MPD) apresentou uma declaração política
sobre o crescimento de Cabo Verde durante os três anos de governação do MPD.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Julião Varela
(PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Armindo da Luz (MPD),
Nuías Silva (PAICV), Carlos Monteiro (MPD), António Monteiro (UCID) e Orlando Dias (MPD).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado José Manuel Soares (MPD) fez uma
intervenção sobre a nova lei do álcool e a problemática do alcoolismo em Cabo Verde.
O Sr. Deputado José Manuel Sanches (PAICV) também interveio sobre o alcoolismo em
Cabo Verde.
Ao intervir, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) focou-se no crescimento económico
de Cabo Verde e seu impacto na vida das pessoas, tendo prestado esclarecimentos o Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV), para além do mesmo.
Ainda na sequência da intervenção do Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD), o Sr.
Deputado José Maria Gomes da Veiga reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional para defender a honra da sua bancada, tendo aquele parlamentar
ripostado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
O Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) interveio sobre os problemas no arranque do ano
lectivo, na ilha do Fogo, e a postura do Governo em relação às comemorações do centenário do
escritor Henrique Teixeira de Sousa. Na sequência, além do referido Deputado, usaram da
palavra para esclarecimentos, os Srs. Deputados Luís Alves (MPD) e Filipe Santos (MPD).
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Orlando Dias (MPD) fez algumas considerações sobre
as intervenções feitas pelos Srs. Deputados do PAICV acerca dos sectores da saúde e da
educação.
A Sra. Deputada Dora Oriana (UCID) fez uma intervenção destacando alguns problemas
constatados durante a visita que realizaram aos centros de emergência e da juventude do ICCA
(Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente), em São Vicente.
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De seguida, para responder às questões suscitadas durante este período, usou da
palavra o Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia), ao abrigo da alínea i)
do artigo 114º do Regimento, tendo prestado esclarecimentos, além do mesmo, o Sr. Deputado
Carlos Delgado (PAICV).
A finalizar este período, usaram da palavra para intervenção a cerca da questão dos
transportes marítimos inter-ilhas, os Srs. Carlos Delgado (PAICV), José Maria Gomes da Veiga
(PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e António Monteiro (UCID), para além do Sr. Vice Primeiro
Ministro e Ministro das Finanças.
Período da Ordem do Dia – Iniciou-se com Perguntas dos Deputados ao Governo, tendo
a Sra. Ministra da Educação, Família e Inclusão Social (Maritza Rosabal Peña) respondido às
perguntas formuladas pelos Srs. Deputados:
Paula Moeda (PAICV) sobre as alterações feitas neste ano lectivo nos agrupamentos
escolares e as condições criadas, tendo a mesma pedido esclarecimentos adicionais;
Carlos Lopes (MPD) a cerca das grandes medidas de reforma que foram implementadas
e que levaram o País a ser distinguido com o “Troféu de Educação Sustentável”; sobre o
financiamento que Cabo Verde conseguiu junto do Banco Mundial para o reforço da educação;
Dora Oriana Pires (UCID) relativamente à inclusão de crianças com paralisia cerebral no
pré-escolar e no ensino básico e à colocação de seguranças e de técnicos nos centros de
emergência e da juventude do ICA em São Vicente, tendo a mesma pedido esclarecimentos
adicionais;
Américo Nascimento (PAICV) quanto ao início das obras de requalificação da escola
secundária Baltazar Lopes da Silva, em Ribeira Brava (São Nicolau), tendo o mesmo pedido
esclarecimentos adicionais;
Celeste Fonseca (MPD) sobre o balanço que a Sra. Ministra da Educação, Família e
Inclusão Social faz da implementação dos agrupamentos escolares a nível nacional;
João Santos Luís (UCID) no que se refere à colocação de professores e aos critérios para
a nomeação definitiva dos mesmos, tendo o mesmo pedido esclarecimentos adicionais;
Ana Paula Santos (PAICV) sobre a resolução das reivindicações pendentes dos
professores, nomeadamente o pagamento de subsídio de redução da carga horária e o
enquadramento daqueles que já completaram a licenciatura, tendo a mesma pedido
esclarecimentos adicionais;
José Manuel Soares (MPD) a cerca da reabilitação de cozinhas, casas de banho e espaços
para a educação física em escolas do concelho do Tarrafal de Santiago;
Carlos Delgado (PAICV) se o Governo pretende insistir na nova configuração
administrativa escolar (agrupamentos escolares) face aos constrangimentos que se constatam,
tendo o mesmo pedido esclarecimentos adicionais;
Fernando Frederico (PAICV) quanto à falta de manuais e a intervenção em tetos de
escolas na ilha do Maio (substituição de telhas), tendo o mesmo pedido esclarecimentos
adicionais.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 35 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 45 minutos com a continuação das Perguntas dos Deputados ao Governo, tendo a Sra.
Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social respondido às perguntas dos Srs.
Deputados:
José Manuel Soares (MPD), sobre os professores com licenciatura há mais de cinco anos
que aguardam progressão na carreira;
Dora Oriana dos Reis (UCID), relativamente à possibilidade de se rever o PCCS (Plano de
Cargos, Carreiras e Salários) do Ministério da Educação, tendo a mesma feito pedido de
esclarecimento adicional;
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João do Carmo (PAICV), no que respeita à estratégia do Governo para promover
formação na área de marinha mercante, tendo o mesmo feito pedido de esclarecimento
adicional;
João dos Santos Luís (UCID), relativamente ao aumento da carga horária de algumas
disciplinas; à falta de professores na Escola Técnica do Mindelo; aos professores com horário
repartido devido ao novo reagrupamento escolar; sobre a centralização da venda dos manuais
escolares na cidade da Praia; acerca dos motivos da extensão da data de matrícula no ano
lectivo 2019/2020, até o dia 31 de Outubro; em relação aos alunos adolescentes que estão fora
do sistema de ensino, tendo em conta o lema do Ministério da Educação para este ano “Juntos
por um ensino de qualidade, sem deixar ninguém para trás”, tendo o mesmo feito pedido de
esclarecimento adicional.
José Manuel Sanches (PAICV), sobre o reagrupamento escolar e a legislação sobre o
funcionamento de gestão financeira das escolas, tendo o mesmo feito pedido de esclarecimento
adicional;
Julião Varela (PAICV), sobre o pagamento aos professores aposentados nos anos de 2010
a 2015, por não redução da carga horária, tendo o mesmo feito pedido de esclarecimento
adicional;
Nuías Silva (PAICV), quanto a problemas no arranque do ano lectivo no agrupamento
escolar de Patim em São Filipe, na ilha do Fogo, nomeadamente o que é que o Ministério da
Educação pensa fazer para evitar que, no futuro, alunos recebam certificados de aprovação, sem,
contudo, terem sido aprovados, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento adicional.
Odailson Bandeira (PAICV), relativamente à possibilidade de o Ministério da Educação
apoiar, através da Ficase (Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar), no pagamento de
transporte escolar e alojamento de alunos, nas ilhas mais desfavorecidas e afectadas pelo mau
ano agrícola, nomeadamente a de Santo Antão, tendo ainda feito um pedido de esclarecimento
adicional.
Vera Almeida (PAICV), quanto ao ponto de situação do pré-escolar no sistema de ensino,
tendo em consideração a promessa do Governo de desenvolver uma rede de acção social escolar
no País.
O Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez uma interpelação à Mesa.
De seguida, passou-se a Aprovação de Projectos e Propostas de Lei, tendo o Sr. Deputado
João Baptista Pereira (PAICV), enquanto representante do proponente, feito a apresentação, na
generalidade, do Projecto de Lei que regula o acesso aos documentos administrativos e à
informação administrativa, institui o princípio da transparência ativa na administração pública
e regula a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas pelos órgãos e
entidades referidas no artigo 3º.
Abriu-se um período de esclarecimentos, durante o qual usaram da palavra os Srs.
Deputados Filomena Gonçalves (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Janira Hopffer Almada
(PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e Carlos Monteiro (MPD).
Terminado o período de esclarecimentos, ficou acordado que o período de debate
passaria para a Reunião Plenária do dia seguinte.
A seguir, o Plenário aprovou um Projecto de Resolução que cria uma Comissão Eventual
de Redacção, apresentada pelo Sr. Secretario da Mesa, Miguel Monteiro.
A Reunião Plenária foi encerrada às 16 horas e 57 minutos.

