Reunião Plenária de 23 de Janeiro de 2020

Sumário
A Reunião Plenária foi declarada aberta eram 09 horas e 05 minutos, após a verificação
do quórum.
Período de Questões Gerais e Declaração Política (P. Q. G. D. P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do PAICV, sobre a segurança no País, apresentada pelo Sr. Deputado Rui
Semedo.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD),
João Baptista Pereira (PAICV), Luís Alves (MPD), João Gomes (MPD), António Monteiro (UCID),
Emanuel Barbosa (MPD), Júlio Correia (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD) e Hélio Sanches (MPD).
Sentindo-se ofendido com a intervenção do Sr. Deputado Luís Alves (MPD), o Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da
Assembleia Nacional, tendo o primeiro prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo
artigo.
Seguidamente, o Sr. Secretário da Mesa (Miguel Monteiro) apresentou o Voto de Pesar
dos Deputados pelo falecimento de Luís Giovani Rodrigues, estudante cabo-verdiano morto em
Portugal.
Na sequência, usaram da palavra os Srs. Deputados Carlos Lopes (MPD), Rui Semedo
(PAICV), João dos Santos Luís (UCID), para além do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro
de Estado (Carlos Monteiro).
Dando continuidade ao Período de Questões Gerais e Declaração Política, a Sra.
Deputada Georgina Gemiê (MPD) interveio sobre políticas implementadas pelo Governo nos
sectores do turismo e transporte, tendo o Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) prestado
esclarecimentos.
O Sr. Deputado João do Carmo (PAICV) fez uma intervenção quanto ao dia do município
de São Vicente, comemorado a 22 de Janeiro; à visita do Sr. Primeiro Ministro àquela ilha por
ocasião do 13 de Janeiro e às declarações proferidas pelo chefe do Executivo.
A Sra. Deputada Celeste Fonseca (MPD) interveio acerca das declarações do Sr. Primeiro
Ministro em São Vicente, defendendo que foram no sentido conotativo e passiveis de diferentes
leituras; da realização, em 2020, de grandes projectos do Governo na ilha de Monte Cara.
Para esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Manuel Inocêncio Sousa
(PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Mircéa Delgado (MPD), Carlos Monteiro (MPD) e João do Carmo
(PAICV).
O Sr. Deputado David Elias Gomes (MPD) fez uma intervenção relativamente à
reconstrução da igreja de Nhu Santiago Maior, em Santa Cruz, financiada pelo Programa de
Requalificação, Acesso e Acessibilidades; à construção da estrada de desencravamento para a
ribeira dos Picos; à reconstrução da esquadra policial de Pedra Badejo; à construção do porto de
Santa Cruz, além da concretização de vários outros projectos naquele concelho.
Usaram da palavra para esclarecimentos, os Srs. Deputados José Jorge Silva (PAICV) e
José Moreno (MPD).
O Sr. Deputado Odailson Bandeira (PAICV) interveio sobre o aniversário da ilha de Santo
Antão e do concelho da Ribeira Grande, comemorado no dia 17 de Janeiro; as potencialidades e
as dificuldades daquela ilha em diversas áreas; as necessidades de investimentos e projectos
para o seu desenvolvimento, nomeadamente a construção do aeroporto.
Prestaram esclarecimentos, os Srs. Deputados Armindo da Luz (MPD), Vera Almeida
(PAICV) e Adilson Fernandes (MPD).
O Sr. Deputado Austelino Correia (MPD) interveio quanto à nova forma de
relacionamento com o poder local, no exercício do poder, pelo Governo, que tem beneficiado o
desenvolvimento dos diferentes concelhos do País.
Na sequência dos esclarecimentos do Sr. Deputado José Manuel Sanches (PAICV),
também usou da palavra, para o mesmo fim, o Sr. Deputado Austelino Correia (MPD).
Já o Sr. Deputado Américo Nascimento (PAICV) interveio para reclamar o facto de o
Navio Praia d’ Aguada ter ido da Praia para a ilha de São Nicolau, atracado no Porto do Tarrafal,
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ido depois a São Vicente, voltado à ilha e, depois, regressado à Praia, com cargas destinadas aos
sãonicolauenses, sem que tenha sido feita a descarga dessas mercadorias, nessas paragens na
ilha.
Esta intervenção suscitou esclarecimentos do Sr. Deputado Nelson de Brito (MPD).
O Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) interveio para retomar a questão levantada pelo Sr.
Deputado Américo Nascimento (PAICV), alegando que a mesma situação correu no Porto Vale
dos Cavaleiros, na ilha do Fogo, estando os comerciantes da ilha, há mais de 15 dias, a aguardar
a chegada das suas cargas.
Na sequência, o Sr. Deputado Américo Nascimento (PAICV) deu novos esclarecimentos
sobre o assunto.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID), na sua intervenção, saudou os Municípios de
Ribeira Grande de Santiago, de Santo Antão e de São Vicente, pela comemoração das suas
edilidades, celebrados nos dias 15, 17 e 22 de Janeiro, respectivamente. Depois, falou de um
conjunto de situações, pedindo a atenção do Governo, nomeadamente: dificuldades da
população de Cabeça Carreira; aumento de despesas aos hiacistas do Tarrafal de Santiago, que
têm estado com dificuldades para suprirem as suas necessidades; problemas enfrentados por
empresários do sector turístico desse município; melhoria de economia em São Vicente; descaso
quanto ao estado da Cabnave; atraso na conclusão do Terminal de Cruzeiros, em São Vicente;
necessidade de dotação no Porto Grande de uma infraestrutura do gaz liquefeito para
abastecimento de navios e proteção ambiental.
Seguidamente, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado (Carlos
Monteiro) usou da palavra, ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento da Assembleia
Nacional, tendo, na sequência, os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Manuel Inocêncio Sousa
(PAICV) e Joana Rosa (MPD) prestado esclarecimentos.
O Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia) também interveio
para esclarecer os vários assuntos levantados pelo Deputados intervenientes.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) fez nova intervenção para pedir
esclarecimentos ao Governo sobre a melhoria do aeroporto Cesária Évora e a dotação do Porto
Grande de infraestrutura de gás liquefeito.
O Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) interveio para rebater os Deputados do PAICV
no que toca a aspectos que têm a ver com a ilha de São Vicente.
Novamente, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças interveio para dar
esclarecimentos ao Sr. Deputado António Monteiro (UCID).
Já o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interveio para retomar a questão de segurança do
País, tendo asseverado que se trata de um problema real.
Outra vez, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio para questionar o Governo
sobre os investimentos nos Portos de Cabo Verde, com infraestruturação de gás liquefeito.
Na sequência, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado (Carlos
Monteiro) usou da palavra para esclarecer às preocupações do Deputado da UCID.
Período da Ordem do Dia (P. O. D.) – Iniciou-se com a continuação da discussão, na
generalidade, da Proposta de Lei que procede à segunda alteração ao Código do Mercado dos
Valores Mobiliários.
Durante este período, usaram da palavra, a título diverso, os Srs. Deputados Armindo da
Luz (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Nuías Silva (PAICV), Joana Roa (MPD), Rui Semedo
(PAICV), Luís Alves (MPD), João dos Santos Luís (UCID), além do Sr. Vice Primeiro Ministro e
Ministro das Finanças.
Também interpelaram a Mesa os Srs. Deputados, Rui Semedo (PAICV), José Maria Gomes
da Veiga (PAICV), Moisés Borges (PAICV) e Austelino Correia (MPD).
Entretanto, o Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV) fez um requerimento à Mesa
para que seja solicitado, em regime de urgência, à Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD) o competente parecer sobre o Diploma em apreço.
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Em seguida, após anúncio da votação do referido requerimento, o Sr. Presidente
informou que um conjunto de Deputados se encontravam fora da Sala em serviço na CPI, tendo
ordenado que fosse chamado para estarem presentes na votação. Entretanto, logo em seguida,
suspendeu a reunião e comunicou que os trabalhos seriam retomados no período da tarde.
A Reunião Plenária foi suspensa à 12 horas e 29 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 38 minutos com a continuação da discussão, na generalidade, da Proposta de Lei que
procede à segunda alteração ao Código do Mercado dos Valores Mobiliários.
Entretanto, os Srs. Deputados José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Joana Rosa (MPD) e
Rui Semedo (PAICV) interpelaram a Mesa.
De seguida, passou-se à votação do referido Requerimento, tendo o mesmo sido
rejeitado com 31 votos contra, do MPD, 18 votos a favor, sendo 16 do PAICV e 2 da UCID e 1
abstenção do Sr. Deputado Austelino Correia, do MPD.
Proferiram declarações de voto os Srs. Deputados Nuías Silva (PAICV), Luís Alves (MPD)
e António Monteiro (UCID).
O Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD) interpelou a Mesa, tendo o Sr. Presidente
prestado esclarecimentos.
Ainda na discussão do referido diploma intervieram os Srs. Deputados Emanuel Barbosa
(MPD), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), António Monteiro (UCID),
Rui Semedo (PAICV) e Joana Rosa (MPD), para além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças.
No decorrer do debate interpelaram a Mesa, os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV),
Joana Rosa (MPD) e António Monteiro (UCID).
Usou ainda da palavra o Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV).
De seguida, foi aprovado, sem objecções, um Projecto de Resolução que cria uma
Comissão Eventual de Redacção, que foi apresentado pelo Sr. Secretário da Mesa (Miguel
Monteiro).
O Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (Abraão Vicente) procedeu à
apresentação, na generalidade, da Proposta de Lei que aprova o Regime Jurídico de Protecção e
Valorização do Património Cultural.
A Sra. Deputada Anilda Tavares (MPD) fez a leitura do Relatório-parecer da Comissão
Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais.
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados João dos Santos
Luís (UCID), Clóvis Silva (PAICV), José Manuel Soares (MPD), Rui Semedo (PAICV) e Luís Alves
(MPD).
No período de debate, para além do referido Ministro, intervieram os Srs. Deputados
Carlos Lopes (MPD), Dora Oriana Pires (UCID), José Manuel Sanches (PAICV), José Manuel Soares
(MPD), Celeste Fonseca (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Luís Alves (MPD), Felisberto Vieira
(PAICV) e Francisco Correia (MPD).
A Proposta de Lei em apreço ficou habilitada para votação, na generalidade, no período
destinado para o efeito, marcado para às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 18 minutos.

