Reunião Plenária de 15 de Novembro de 2019

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta eram 09 horas e 18 minutos. Não houve a
verificação do quórum.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – O Sr. Deputado Rui
Figueiredo Soares (MPD) prescindiu da apresentação da Declaração Política do Grupo
Parlamentar do MPD, pelo que esse período iniciou com a apresentação de uma Declaração
Política da UCID sobre Ex. militares e a necessidade de o Estado conferir dignidade àqueles que
se prontificaram pela defesa do País e lutaram pela independência.
Seguiu-se um período de esclarecimentos, tendo usado da palavra os Srs. Deputados
João Gomes (MPD), Rui Semedo (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Francisco Correia (MPD)
e António Monteiro (UCID).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., o Sr. Deputado Silvestre Rosa (MPD) interveio sobre
a realização do Fórum Cabo Verde Investment nos Estados Unidos, a redução das taxas
alfandegárias para as encomendas dos emigrantes, a necessidade da aprovação da proposta de
lei do investidor emigrante, segurança pública e reinserção social, além de realçar a eleição de
três vereadores de origem cabo-verdiana na cidade de Brockton, nos Estados Unidos.
O Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) interveio quanto ao concurso internacional para
a concessão das linhas marítimas, nomeadamente às declarações do director da empresa
Transinsular na comunicação social; e sobre medidas para os estudantes cabo-verdianos na
Bolívia, tendo em conta a situação política naquele país.
Prestaram esclarecimentos, para além do referido Deputado, os Srs. Deputados João
Gomes (MPD) e Nelson de Brito (MPD).
O Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) fez uma intervenção sobre a confiança do
povo no MPD para governar o País.
A Sra. Deputada Ana Paula Santos (PAICV) interveio a propósito dos problemas
decorrentes do rápido crescimento do Turismo nas ilhas do Sal e da Boa Vista, nomeadamente
do solo urbano, mobilidade de transportes, cuidado dos filhos, segurança, entre outros.
Na sua intervenção, a Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) fez alusão ao reconhecimento
da Morna pelo UNESCO como Património Imaterial da Humanidade. Realçou ainda os
investimentos feitos pelo Governo e pela Câmara Municipal da ilha do Maio para colmatar os
efeitos da seca e do mau ano agrícola na ilha e os vários problemas que ainda persistem.
A Sra. Deputada Fátima Silva (PAICV) abordou, na sua intervenção, o início da liberdade
em Cabo Verde, tendo prestado esclarecimentos a Sra. Deputada Filomena Gonçalves (MPD),
para além da mesma.
O Sr. Deputado Nelson de Brito (MPD) fez uma intervenção sobre a segunda edição do
Meetup Trekking na ilha de São Nicolau.
Ao intervir, o Sr. Deputado Manuel Brito (PAICV) pediu socorro para São Domingos, por
via da asfaltagem da estrada de Praia Formosa a Praia Baixo e da estrada de Milho Branco a
Móia Móia, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Isa Costa (MPD), para além do
mesmo.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Moisés Borges (PAICV) abordou a situação das
estradas em Santiago Norte, apelando ao desencravamento de localidades e solicitando ao
Governo o asfalto da estrada Calheta-Tarrafal, tendo prestado esclarecimentos os Srs.
Deputados Emanuel Barbosa (MPD), Emanuel Lopes (MPD), José Manuel Soares (MPD), Manuel
Moura (MPD), João Duarte (MPD), para além do mesmo.
A Sra. Deputada Georgina Gemiê (MPD) interveio para parabenizar o atleta caboverdiano Airton Cozzolino, que se sagrou campeão mundial de kitesurf.
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O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez uma intervenção relativa às várias infraestruturas anunciadas pelo Governo para a ilha de São Vicente, cujas obras não tiveram início.
Também, chamou a atenção do Governo para a situação do Hospital Baptista de Sousa em
termos de manutenção; a questão do Centro de Terapia ocupacional de Ribeira de Vinha, a
possibilidade de construção de um centro de recuperação de toxicodependentes em São Vicente,
a questão dos ex-trabalhadores da Empa e o aceleramento do processo do centro de hemodiálise
para a ilha.
Ao intervir, o Sr. Deputado José Sanches (PAICV) falou acerca da construção de diques,
da estrada de ligação Igreja/Ribeira de São Miguel até Cutelo Gomes e do problema de água
para o consumo em São Miguel. Ainda, chamou atenção para o desporto em Santiago Norte,
nomeadamente o campeando de futebol, e a necessidade da asfaltagem da estrada São
Miguel/Tarrafal.
O Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado (Carlos Monteiro) usou da
palavra, ao abrigo do artigo 113º do Regimento da Assembleia Nacional, para responder às
questões colocadas durante este período.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) discorreu sobre os transportes
marítimos e a asfaltagem da estrada Praia/Assomada e Assomada/Tarrafal pelo Governo do
PAICV, tendo a Sra. Deputada Isa Costa (MPD) dado esclarecimentos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID), na sua intervenção, falou da construção do
terminal de cruzeiros em São Vicente e reiterou as questões que havia suscitado anteriormente
relativamente aquela ilha (centro de hemodiálise e centro de terapia para os toxicodependentes)
e a questão do ex-trabalhadores da Empa.
O Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) interveio em relação aos
compromissos assumidos pelo Governo com a ilha de Santiago para esta legislatura, que ainda
não saíram do papel.
O Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado voltou a intervir, desta feita
para responder às questões suscitadas pelos Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e José Maria
Gomes da Veiga (PAICV), tendo o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) prestado
esclarecimentos.
O Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) fez uma intervenção a afirmar que o Governo
está a dar soluções ao País nas mais diversas áreas, apontando o sector dos transportes aéreos
e marítimos, a redução da taxa de desemprego e o crescimento da economia.
A concluir este período, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado
interveio para responder à questão colocada pelo Sr. Deputado António Monteiro (UCID) em
relação à construção do terminal de cruzeiros em São Vicente.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com o Sr. Presidente a informar que o
Grupo Parlamentar do MPD dirigiu um requerimento à Mesa, solicitando que o Projeto de Lei
que define o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários da Assembleia Nacional baixe
à Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, para efeito de nova apreciação e votação
na especialidade.
Após a leitura deste requerimento pelo Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD), o Sr.
Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV) interpelou a Mesa, tendo o Sr. Presidente dado
esclarecimentos.
Ainda para Interpelação à Mesa, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Semedo
(PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD) e João dos Santos Luís (UCID).
A Reunião Plenária foi suspensa às 11 horas e 44 minutos, para a realização de uma
Conferência de Representantes, tendo sido retomada às 12 horas e 4 minutos, com o Sr.
Presidente a informar que se chegou ao entendimento quanto a retirada do referido projecto de
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lei da agenda da Sessão, uma vez que não cumpriu o período de carência, para ser retomado
numa das próximas Sessões Plenárias de 2019.
Seguidamente, deu-se início ao ponto IV da Ordem do Dia - Aprovação de Proposta de
Resolução, com o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho
de Ministros e Ministro de Desporto (Fernando Elísio Freire) a apresentar, na generalidade, 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.
O Sr. Deputado José Sanches (PAICV) fez a apresentação do relatório-parecer da
Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades.
Durante os períodos de esclarecimento e de debate, usaram da palavra os Srs.
Deputados Celita Annie Pereira (MPD), José Sanches (PAICV), Rui Semedo (PAICV), João dos
Santos Luís (UCID) e Filomena Gonçalves (MPD), bem como o Sr. Ministro de Estado, dos Assuntos
Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro de Desporto.
Ainda durante este período, o Sr. Presidente informou que havia outro relatório-parecer
de uma outra Comissão Especializada que vai no mesmo sentido do relatório-parecer da
Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, apresentado pelo Sr.
Deputado José Sanches (PAICV).
Período de Votações – Iniciou-se com a aprovação, na generalidade, por unanimidade
dos 59 Deputados presentes (33 do MPD, 24 do PAICV e 2 da UCID), do Projeto de Lei que cria a
ordem nacional, denominada Ordem da Liberdade, destinada a distinguir e galardoar serviços
relevantes prestados à causa da liberdade e da democracia.
A Proposta de Lei que cria o Conselho de Finanças Públicas foi também aprovada, na
generalidade, com 35 votos a favor (33 do MPD e 2 da UCID), nenhum voto contra e 24
abstenções do PAICV.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV), João
dos Santos Luís (UCID) e Armindo da Luz (MPD).
Por último, foi aprovada, por unanimidade dos 59 Deputados presentes (33 do MPD, 24
do PAICV e 2 da UCID), 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 Reunião Plenária foi encerrada eram 12 horas e 41 minutos, ficando também concluída
a primeira Sessão Plenária do mês de Novembro.

