Reunião Plenária de 13 de Novembro de 2019

Sumário
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 04
minutos.
O Sr. Presidente apresentou e submeteu a Proposta de Ordem do Dia à apreciação dos
Sujeitos Parlamentares, tendo sido aprovada com a introdução do Projeto de Lei que define o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e fixa as condições específicas de ingresso e de
evolução profissional do pessoal da Assembleia Nacional (Votação, na Especialidade, dos Artigos
Avocados). Participaram na discussão da Ordem do Dia os Srs. Deputados Alcides de Pina (MPD),
Rui Semedo (PAICV), Felisberto Vieira (PAICV), Joana Rosa (MPD), Rui Figueiredo Soares (MPD) e
José Maria Gomes da Veiga (PAICV).
Não houve o Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Debate com o Ministro da
Agricultura e Ambiente (Gilberto Silva), por indicação do Grupo Parlamentar do PAICV, cuja
abertura foi feita com as intervenções do referido Ministro e dos Srs. Deputados José Maria
Fernandes da Veiga (PAICV), João Cabral (MPD) e António Monteiro (UCID).
O Debate prosseguiu, com foco na estratégia delineada para o sector da agricultura e
ambiente pelo Governo e no mau ano agrícola, tendo usado, da palavra, a diverso título, os Srs.
Deputados Eva Ortet (PAICV), Filipe Santos (MPD), Odailson Bandeira (PAICV), Damião Medina
(MPD), Carlos Delgado (PAICV), Armindo Luz (MPD), Fernando Frederico (PAICV), Orlando Dias
(MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Joana Rosa (MPD), Emanuel de Brito (PAICV), Isa Costa
(MPD), Rui Semedo (PAICV), António Monteiro (UCID), José Moreno (MPD) e José Gomes da
Veiga (PAICV), além do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente
Entretanto, na decorrência duma intervenção do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente,
o Sr. Deputado Carlos Delgado (PAICV) sentindo-se ofendido, reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo
123º do Regimento da Assembleia Nacional, tendo aquele governante ripostado ao abrigo do
n.º 2 do referido artigo.
O Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) apresentou um requerimento à Mesa para que seja
distribuído o documento na posse do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente, tendo a solicitação
sido aprovada por unanimidade dos Deputados presentes na sala, em número de 53.
Na sequência, proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV) e
Orlando Dias (MPD).Ainda, sentindo-se ofendido pelo Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV), o Sr.
Ministro da Agricultura e Ambiente (Gilberto Silva) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do
Regimento, tendo o primeiro respondido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Também, considerando-se ofendido com a intervenção da Sra. Deputada Isa Costa
(MPD,) o Sr. Deputado Emanuel de Brito (PAICV) prestou esclarecimentos ao abrigo do n.º 1 do
artigo 123º, tendo a primeira replicado ao abrigo do n.º 2 do referido artigo. Já o Sr. Deputado
Rui Semedo (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º na sequência da intervenção do Sr.
Ministro da Agricultura e Ambiente, tendo este dado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
Por sua vez, considerando-se ofendido com a intervenção do Sr. Ministro da Agricultura
e Ambiente, o Sr. Deputado José Gomes da Veiga (PAICV) prestou esclarecimentos ao abrigo do
n.º 1 do artigo 123º, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do referido artigo.
Os Srs. Deputados Orlando Dias (MPD) e Rui Semedo (PAICV) interpelaram a Mesa.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 36 minutos, tendo sido retomada às 14 horas e 39
minutos, com a continuação do Debate com o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente . Nesse
período, usaram da palavra a diverso título, os Srs. Deputados David Lima Gomes (MPD), Eva
Ortet (PAICV), Dália Benholiel (MPD), Clóvis Silva (PAICV), António Monteiro (UCID), David Elias
Gomes (MPD), Adilson Fernandes (MPD), Emanuel Lopes (MPD), João Gomes (MPD), João Cabral
(MPD), José Manuel Sanches (PAICV), José Manuel Soares (MPD) e Isa Costa (MPD), para além
do Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente.
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No decorrer do debate, sentindo-se ofendido com a intervenção da Sra. Deputada Isa
Costa (MPD), o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do
Regimento, tendo a Deputada prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
O Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente fez uma interpelação à Mesa.
Seguidamente, passou-se às Perguntas dos Deputados ao Governo, tendo o S. Ministro
da Indústria, Comércio e Energia (Alexandre Monteiro) respondido aos questionamentos dos Srs.
Deputados:
Damião Medina (MPD), sobre os investimentos realizados, ultimamente, na ilha de
Santo Antão no sector da energia; os montantes gastos com esses investimentos; os novos
bairros a serem beneficiados com a iluminação pública na ilha; o plano para a melhoria da rede
elétrica das localidades de Chã de Branquinho e os investimentos no sector energético para as
comunidades de João Bento, Matinho, Espedaná e Lagoa de Planalto Leste. O Deputado fez
ainda perguntas adicionais;
Ana Paula Moeda (PAICV), quanto aos fundamentos da discriminação na nova tarifa do
preço de água em Santiago Sul e às razões do défice de investimento na iluminação pública na
cidade da Praia, em três anos de Governação e dos permanentes cortes de energia eléctrica nos
bairros da cidade. Esta parlamentar colocou ainda questões adicionais;
Francisco Correia (MPD), referente à substituição das lâmpadas led nos postes de
iluminação pública na localidade de Espargos, na ilha do Sal;
Carlos Delgado (PAICV), no que toca à normalização da manutenção das centrais de
fornecimento de energia solar em algumas localidades da ilha de Santo Antão (Monte Trigo e
Planalto Norte) e a substituição das baterias do sistema de distribuição eléctrica instalado
nessas regiões;
José Manuel Soares (MPD), sobre a necessidade dum plano de electrificação das
comunidades de Lagoa e Achada Lagoa, no Município de Tarrafal de Santiago;
Eva Ortet (PAICV), quanto ao défice de electrificação nas zonas rurais e periféricas da
cidade de São Filipe, da ilha do Fogo, tendo a referida parlamentar colocado uma questão
adicional sobre o assunto;
Lúcia dos Passos (MPD), relativamente ao plano para a melhoria da iluminação pública
nas localidades de Achadinha Pires, Safende, Simão Ribeiro, Alto da Glória e Encosta de Eugénio
Lima e à previsão para a extensão da rede eléctrica para as localidades os referidos bairros e
Alto Pensamento;
Fernando Frederico (PAICV), no concernente às acções do Governo para a criação dum
ambiente de negócios para investimentos privados, na ilha do Maio, e um plano energético, no
sentido de se garantir uma produção eléctrica local, no domínio de energias renováveis e
possíveis investidores no sector, na ilha. O Deputado também colocou questões adicionais;
Luís Carlos Silva (MPD), a respeito da transição energética decorrente da introdução do
fuel 180 e 380 em algumas ilhas do País; do impacto dessa transição no custo final de
electricidade pago pelos consumidores; do processo de entrada de produtores independentes de
energia para as localidades de São Miguel, São Domingos e Boa Vista; da adesão das pessoas ao
projecto de microgeração e da actual situação de roubo de energia, sobretudo na cidade da
Praia. Sobre estes assuntos, o referido Deputado colocou questões adicionais;
Julião Varela (PAICV), a propósito do processo de privatização da Electra; da indefinição
da transição laboral de trabalhadores da Electra, uns cedidos à AdS (Águas de Santiago) e que
perderam os seus direitos adquiridos, e outros do Ex- serviço de distribuição de água da Electra,
transferidos para a AdS e a CMP (Câmara Municipal da Praia), mas que foram colocados na
“prateleira”; da criação duma empresa de logística comum de combustível para abastecimento
e utilização do fuel na produção de electricidade; da implementação e do impacto nos custos do
funcionamento dessa empresa e no preço final de energia e água para os consumidores; da
posição do Sr. Ministro sobre uma denúncia anónima enviada por um cidadão da Bela Vista sobre
uma situação de roubo de energia e água no referido bairro, utilizando-se o calcetamento que
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vinha sendo feito pela Câmara Municipal da Praia e do empenho do Governo no combate às
perdas de energia. Sobre estas preocupações, o Deputado formulou ainda perguntas adicionais;
Miguel Monteiro (MPD), em relação aos dados e percentuais, nacional e da Praia, da
situação do roubo de energia eléctrica; ao impacto desses valores na factura mensal dos caboverdianos e aos efeitos da campanha publicitária da Electra “Ka Bunitu Nau” no combate e
prevenção do roubo de energia. Estes assuntos mereceram também perguntais adicionais do
Deputado;
Emanuel de Brito (PAICV), sobre a data para a electrificação da comunidade de Chaminé,
em São Domingos;
Nilda Fernandes (PAICV), sobre as razões do problema no fornecimento de energia por
todo o País, principalmente na cidade da Praia, cujos cortes de energia estão a ocorrer com mais
frequência, nos últimos tempos. Esta parlamentar repisou o assunto com perguntas adicionais;
Moisés Borges (PAICV), respeitante à previsão para a cobertura energética pública, nas
localidades de Lagoa e Achada Lagoa, no Concelho de Tarrafal de Santiago, tendo, ainda,
formulado uma questão adicional sobre o assunto;
Odailson Bandeira (PAICV), a cerca da intenção de se aprovar o Regime jurídico de finas
bebidas alcoólicas e as suas categorias e que estabelece os princípios gerais e requisitos técnicos
referentes à sua produção e dos perigos e contradições advenientes dessa eventual aprovação;
da melhoria da iluminação pública em localidades do Concelho de Ribeira Grande, de Santo
Antão, e do futuro que o Governo prevê para o comércio informal em Cabo Verde. Estas
preocupações mereceram, ainda, questionamentos adicionais do Deputado.
Terminado o período de Perguntas dos Deputados ao Governo, a Reunião Plenária foi
encerrada, eram 17 horas e 01 minuto.

