Reunião Plenária de 28 de Novembro de 2019

Sumário
Eram 9 horas e 05 minutos, quando, após a verificação do quórum, a Reunião Plenária
foi declarada aberta.
Não houve Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.).
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a Discussão e Aprovação, na
generalidade, da Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o Ano Económico de
2020. O Sr. Primeiro Ministro (Ulisses Correia e Silva) procedeu à apresentação, na generalidade,
da referida Proposta de Lei, referindo-se ao ritmo acelerado de crescimento económico; à
confiança na economia, à tendência decrescente de dívida pública e elencou algumas medidas
nela constantes, como a política de estímulos e incentivos introduzidos, os incentivos ao
investimento privado nacional e estrangeiros, os investimentos públicos no programa de
mitigação dos efeitos dos maus anos agrícolas, a dinamização das economias locais, as políticas
activas de emprego, as políticas de qualificação, os regimes fiscais mais favoráveis, as linhas de
crédito bonificados, a criação do hub aéreo do Sal, a melhoria dos serviços de saúde, os subsídios
ao ensino pré-escolar, entre outros.
A seguir, o Sr. Deputado João Duarte (MPD) procedeu à leitura do Relatório-parecer da
Comissão Especializada de Finanças e Orçamento.
No período de debate, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interveio sobre o não
cumprimento das promessas do Governo. Já o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) fez uma
intervenção sobre as medidas anunciadas no orçamento, que sustentam os níveis de
desenvolvimento económico, enquanto que o Sr. Deputado António Monteiro (UCID), na sua
intervenção, abordou o não cumprimento das promessas do Governo, sublinhando que o
Orçamento agudiza a discrepância entre as ilhas.
De seguida, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez uma Interpelação à Mesa sobre a
não abertura do momento do período de debate da Proposta de Lei que aprova Orçamento do
Estado.
Dando continuidade ao debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados
Rui Semedo (PAICV), João Gomes (MPD), Moisés Borges (PAICV), António Monteiro (UCID),
Emanuel Barbosa (MPD), Janira Hopffer Almada (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), José Maria
Gomes da Veiga (PAICV), Rui Figueiredo Soares (MPD), Joana Rosa (MPD), Isa Costa (MPD),
Carlos Monteiro (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Miguel Monteiro (MPD) e Vera Almeida
(PAICV), para além do Sr. do Sr. Primeiro Ministro e do Sr. Ministro do Estado, Ministro da
Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e Ministro do Desporto
(Fernando Elísio Freire).
No decorrer do debate, o Sr. Deputado Walter Évora (PAICV) fez uma interpelação à
Mesa.
Também, sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado João Gomes (MPD),
o Sr. Deputado Rui Semedo (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. Igualmente, a Sra.
Deputada Janira Hopffer Almada (PAICV) sentindo-se ofendida com a intervenção do Sr.
Deputado Rui Figueiredo Soares (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.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 35 minutos, tendo sido retomada às 14 horas e 37
minutos com a continuação da discussão, na generalidade, da Proposta de Lei que aprova o
Orçamento do Estado para o ano económico de 2020.
No decorrer do debate, usaram da palavra, a título diverso, os Srs. Deputados Nuías Silva
(PAICV), Nelson de Brito (MPD), Julião Varela (PAICV), João Gomes (MPD), João Duarte (MPD),
Filipe Santos (MPD), Janira Hopffer Almada (PAICV), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV),
Odailson Bandeira (PAICV), Miguel Monteiro (MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Mário
Teixeira (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD) e Julião Varela (PAICV), para além do Sr. Ministro da
Saúde e da Segurança Social (Arlindo do Rosário).
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Sentindo-se ofendido pelo Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social, a Sra. Deputada
Janira Hopffer Almada (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional, tendo aquele governante prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
Também, sentindo-se ofendido com os esclarecimentos do Sr. Deputado Miguel
Monteiro (MPD), o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (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.
A Sra. Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (Eunice Silva)
interveio sobre: Programa Casa para Todos; obras em Chã das Caldeiras; obras do novo porto da
ilha do Maio; investimentos na ilha Brava, em mais de 200 mil contos, com financiamento do
Banco Mundial; recursos previstos para investimentos em seis estradas.
Na sequência Dessa intervenção usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados
Walter Évora (PAICV), David Lima Gomes (MPD), António Monteiro (UCID), José Manuel Sanches
(PAICV) e Joana Rosa (MPD).
Entretanto, a Reunião Plenária foi suspensa às 16 horas e 24 minutos por causa da
indisposição do Sr. Deputado Francisco Pereira (PAICV), tendo sido evacuado da Sala,
acompanhado pelo Sr. Presidente e por alguns Deputados.
A Reunião Plenária foi retomada às 16 horas e 30 minutos, com a continuação do debate
sobre o Orçamento Geral de Estado para o Ano Económico de 2020, tendo intervido, a diverso
título, os Srs. Deputados Odailson Bandeira (PAICV), Damião Medina (MPD), Nuías Silva (PAICV),
Isa Costa (MPD), João do Carmo (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Margarida Fernandes (PAICV),
Fernando Frederico (PAICV), além da Sra. Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do
Território e Habitação e do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças.
Ainda, na sequência de um pronunciamento do Sr. Deputado Fernando Frederico
(PAICV), a Sra. Deputada Joana Rosa defendeu-se ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento
da Assembleia Nacional, tendo aquele parlamentar dado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do
mesmo artigo.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 17 minutos.

