Reunião Plenária de 11 de Outubro de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta eram 09 horas e 04 minutos, após a verificação
do quórum.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política da UCID sobre o sector dos transportes marítimos nacionais, apresentada
pela Sra. Deputada Dora Pires.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados João do Carmo
(PAICV), Miguel Monteiro (MPDD), João dos Santos Luís (UCID), Manuel Inocêncio Sousa (PAICV),
João Gomes (MPD), Carlos Delgado (PAICV), Damião Medina (MPD), António Monteiro (UCID),
Joana Rosa (MPD), Nuías Silva (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
O Sr. Deputado Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), sentindo-se ofendido com a
intervenção do Sr. Deputado João Gomes (MPD), recorreu ao n.º 1 do Artigo 123º do Regimento
da Assembleia para se defender, tendo aquele parlamentar ripostado ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD) interveio,
retomando o assunto da declaração política, revelando as estatísticas de acidentes com navios
em tempos passados, no País. Na sequência, usaram da palavra, para esclarecimentos, os Srs.
Deputados Manuel Inocêncio Sousa (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD) e João do Carmo (PAICV).
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados João do Carmo (PAICV),
João Gomes (MPD), Fernando Frederico (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Orlando Dias (MPD) e
Miguel Monteiro (MPD).
No decorrer dos esclarecimentos, interpelaram a Mesa sobre o uso de palavras
ofensivas, o Sr. Ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos
Parlamentares e Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire) e os Srs. Deputados Rui Semedo
(PAICV) e Orlando Dias (MPD).
Também, a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD), sentindo-se ofendida com os
esclarecimentos do Sr. Deputado Fernando Frederico (MPD), reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo
123º do Regimento, tendo aquele Deputado prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
Também, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) interpelou a Mesa.
Seguidamente, o Sr. Deputado Moisés Borges (PAICV), na sua intervenção, trouxe as
dificuldades do sector das pescas no município de Tarrafal de Santiago, tendo o Sr. Deputado
José Manuel Soares (MPD) prestado esclarecimentos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio sobre as questões trazidas na
Declaração Política apresentada, mostrando que as acusações feitas dificultam a resolução do
problema. Abordou também a conceção dos transportes marítimos, dizendo que a mesma não
cumpre os requisitos do caderno de encargos do concurso.
Na sua intervenção, a Sra. Deputada Celita Annie Pereira (MPD) falou sobre a
inauguração da requalificação da orla marítima de Ribeira da Barca, no município de Santa
Catarina de Santiago.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Hélio Sanches (MPD) e José
Moreno (MPD).
A Sra. Deputada Maria Madalena Djaló (PAICV) fez uma intervenção sobre a diáspora
cabo-verdiana e a sua importância para Cabo Verde. Também, abordou o tratamento desigual
aos emigrantes africanos e o caso do guineense preso no aeroporto da Praia, pedindo o
melhoramento do relacionamento do País com a Guiné Bissau.
Sobre este assunto, o Sr. Deputado Emanuel Barbosa (PAICV) prestou esclarecimentos.
Por sua vez, o Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV) interveio trazendo um conjunto de
preocupações por que passa a comunidade cabo-verdiana em Moçambique, de entre as quais: a
facilitação da aquisição da nacionalidade moçambicana, a recolha de dados biométricos para
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emissão de documentos e a actualização da lista dos beneficiários da pensão de sobrevivência.
Ainda, falou sobre o processo de candidatura a bolsas de estudo dos estudantes da diáspora e
do incidente com o cidadão guineense no aeroporto da praia, pedindo a não politização do caso.
Os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD) e Manuel Inocêncio Sousa (PAICV) usaram da
palavra para dar e pedir esclarecimentos, respectivamente.
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, ao abrigo da alínea i) do artigo 114º do Regimento.
O Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) interveio sobre o sector dos
transportes marítimos e aéreos, nomeadamente a ligação aérea para São Vicente e os negócios
da Cabo Verde Airlines realizados pelo Governo.
O Sr. Deputado Mário Teixeira (PAICV) interveio para reforçar a questão anteriormente
colocada sobre a relação entre o Governo e as autoridades moçambicanas, com vista à
concessão de nacionalidade aos cabo-verdianos residentes em Moçambique.
O Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros e Ministro do Desporto e o Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) usaram da palavra
para prestar esclarecimentos
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos do Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos
Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, 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.
O Sr. Deputado Luís Carlos Silva (MPD) fez uma intervenção sobre os transportes
marítimos, realçando que não houve promessa para cinco barcos, após o concurso de concessão
das linhas marítimas.
O Sr. Deputado Carlos Delgado (PAICV) interveio quanto à ligação marítima São VicenteSanto Antão.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a apresentação, pelo Sr. Secretário
da Mesa (Miguel Monteiro), do Projecto de Resolução para a prorrogação, por mais 90 dias, do
prazo da Comissão Eventual para a Reforma do Parlamento, tendo sido aprovado.
Seguiu-se o anúncio do Projecto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano
de 2014, o que suscitou interpelações à Mesa dos Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Miguel
Monteiro (MPD) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
A Reunião Plenária foi suspensa, para a realização de uma Conferência de
Representantes, às 11 horas e 48 minutos, tendo sido retomada às 11 horas e 58 minutos, com
a decisão de se começar com o debate sobre a Conta Geral do Estado do ano de 2014 e
aprovação posterior da Resolução.
O Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) fez a leitura do Relatório-parecer da Comissão
Especializada de Finanças e Orçamento sobre a Conta Geral do Estado do ano de 2014.
No período do debate, fizeram intervenções os Srs. Deputados Miguel Monteiro (MPD),
Julião Varela (PAICV), Armindo da Luz (MPD), João dos Santos Luís (UCID).
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD), o Sr.
Deputado Julião Varela (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.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 37 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 41 minutos, com a continuação da discussão da Conta Geral do Estado do Ano 2014,
tendo usado da palavra, a título diverso, além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças (Olavo Correia), os Srs. Deputados Armindo da Luz (MPD), José Maria Gomes da Veiga
(PAICV), Miguel Monteiro (MPD), João dos Santos Luís (UCID), José Maria Fernandes da Veiga
(PAICV), Alcides de Pina (MPD) e João Gomes (MPD).
O Sr. Deputado João dos Santos Luís (UCID), sentindo-se ofendido com a intervenção do
Sr. Deputado João Gomes (MPD), reagiu ao abrigo do n.º 1 do Artigo 123º do Regimento da
Assembleia, tendo aquele parlamentar ripostado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
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A seguir, passou-se à discussão da Conta Geral do Estado do Ano 2015, com o Sr.
Deputado João Duarte (MPD) a fazer a leitura sucinta do Relatório-parecer da Comissão
Especializada de Finanças e Orçamento.
Durante o período de debate, usaram da palavra, a diverso título, além do Sr. Vice
Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, os Srs. Deputados Armindo da Luz (MPD), José Maria
Gomes da Veiga (PAICV), Luís Alves (MPD), Luís Carlos Silva (MPD), José Maria Fernandes da
Veiga (PAICV), Janira Hopffer Almada (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Carlos Monteiro (MPD),
António Monteiro (UCID), Nuías Silva (MPD) e Miguel Monteiro (MPD).
Na sequência de uma intervenção do Sr. Deputado Nuías Silva (MPD), por se sentir
ofendido, o Sr. Deputado Luís Alves (MPD) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento
da Assembleia Nacional, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Por se sentir ofendida pelos esclarecimentos prestados pelo Sr. Vice Primeiro Ministro e
Ministro das Finanças, a Sra. Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1
do artigo 123º do Regimento da Assembleia Nacional, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º
2 do mesmo artigo.
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Emanuel
Barbosa (MPD).
A Proposta de Resolução que aprova, para ratificação, o Acordo entre o Governo da
República de Cabo Verde e o Governo da República da Argentina sobre a Supressão de Vistos
para Titulares de Passaportes Diplomáticos, Oficiais e de Serviço; a Proposta de Resolução que
aprova, para adesão, a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados
Pessoais e a Proposta de Resolução que aprova o Acordo entre o Governo da República de Cabo
Verde e o Governo da Federação da Rússia sobre a Isenção Recíproca de Vistos foram adiadas
para a próxima Sessão Plenária.
Foram fixadas as actas da Sessão Plenária do mês de Novembro de 2016 e da Sessão
Solene Comemorativa do 44º Aniversário da Independência Nacional.
Após o anúncio feito pela Sra. Segunda Vice Presidente (Eva Ortet) de que deu entrada
na Mesa da Assembleia Nacional um Voto de Pesar pelo falecimento de Amaro Alexandre da Luz,
a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) apresentou o referido voto de pesar. De seguida, os
Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), António Monteiro (UCID) e o
Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças intervieram para homenagear o ex-Ministro
das Finanças e ex-Governador do Banco de Cabo Verde.
De seguida, ao abrigo do n.º 2 do artigo 137º (votação à hora marcada) do Regimento
da Assembleia Nacional foram submetidos à votação, os seguintes diplomas:
– Voto de Pesar pelo falecimento de Amaro Alexandre da Luz;
– Projeto 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 (Generalidade);
– Proposta de Lei que procede à aprovação de Lei de Custeio da Iluminação Pública
(Generalidade);
– Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 41/VI/2004, de 5 de Abril,
que estabelece as bases do Serviço Nacional de Saúde (Generalidade);
– Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de 2014;
– Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de 2015.
O Voto de Pesar pelo falecimento de Amaro Alexandre da Luz foi aprovado por
unanimidade dos 53 Deputados presentes, sendo 31 do MPD, 20 do PAICV e 3 da UCID.
O Projeto 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 foi rejeitado com 23 votos a favor, sendo 20 do PAICV e 3 da UCID; nenhum
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voto contra e 31 abstenções, do MPD. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados João
Baptista Pereira (PAICV), João dos Santos Luís (UCID) e Filomena Gonçalves (MPD).
A Proposta de Lei que procede à aprovação de Lei de Custeio da Iluminação Pública foi
aprovada com 34 votos a favor, sendo 31 do MPD e 3 da UCID; 20 votos contra, do PAICV e
nenhuma abstenção. Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados João Baptista Pereira
(PAICV), João Duarte (MPD) e António Monteiro (UCID).
Na sequência, o Sr. Deputado Rui Semedo interpelou a Mesa sobre a exigência de 2/3
para a votação da iniciativa.
A Proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 41/VI/2004, de 5 de Abril,
que estabelece as bases do Serviço Nacional de Saúde foi aprovada por unanimidade dos
Deputados presentes, sendo 31 do MPD, 19 do PAICV e 3 da UCID.
Na sequência, o Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD) interpelou a Mesa.
Antes da votação do Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de
2014, votou-se a Conta Geral do Estado do ano de 2014, que foi rejeitada com 34 votos contra,
sendo 31 do MPD e 3 da UCID; 18 votos a favor, do PAICV e nenhuma abstenção. Proferiram
declarações de voto os Srs. Deputados Miguel Monteiro (MPD), João dos Santos Luís (UCID),
Julião Varela (PAICV).
O Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de 2014, após a sua
apresentação pela Sra. Secretária da Mesa, Mircéa Delgado, foi aprovado com 34 votos a favor,
sendo 31 do MPD e 3 da UCID; 20 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção.
Antes da votação do Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de
2015, votou-se a Conta Geral do Estado do ano de 2015, que foi rejeitada com 35 votos contra,
sendo 32 do MPD e 3 da UCID; 19 votos a favor, do PAICV e nenhuma abstenção. Proferiram
declarações de voto os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV), João dos Santos Luís
(UCID) e Armindo da Luz (MPD).
O Projeto de Resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de 2015, após a sua
apresentação pela Sra. Secretária da Mesa, Mircéa Delgado, foi aprovado com 33 votos a favor,
sendo 31 do MPD e 2 da UCID; 17 votos contra, do PAICV e nenhuma abstenção. Proferiram
declarações de voto os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV) e Miguel Monteiro
(MPD).
A Reunião Plenária foi encerrada às 19 horas e 28 minutos, ficando concluída a 1ª Sessão
Plenária de Outubro de 2019.

