Sumário Reunião Plenária de 24 de Fevereiro de 2021
A Reunião Plenária foi declarada aberta, após a verificação do quórum, às 09 horas e 03
minutos.
O Sr. Presidente apresentou e submeteu a proposta da Ordem do Dia à apreciação dos
Sujeitos Parlamentares, informando que o Grupo Parlamentar do MPD pediu a retirada do
Projecto de Lei que institui o regime jurídico de Maior Acompanhado e a introdução de um
projecto de resolução, em regime de urgência, sobre os 30 anos de Liberdade e da Democracia.
A Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) interveio para apresentar a fundamentação do
pedido de introdução, em regime de urgência, do referido projecto de resolução relativo à
comemoração dos 30 anos de liberdade e democracia, e que propõe instituir o ano de 2021 como
ano da liberdade e da democracia. Participaram na discussão da Ordem do Dia, os Srs.
Deputados Rui Semedo (PAICV) e António Monteiro (UCID).
O Sr. Presidente apresentou esclarecimentos sobre questões levantadas pelo Sr.
Deputado Rui Semedo (PAICV) relativos à obrigatoriedade de pareceres de entidades para a
discussão de alguns diplomas agendados.
De seguida, a proposta de Ordem do Dia foi submetida à votação, tendo sido aprovada
com a retirada do nº 1 do ponto II – Aprovação de Projecto e Propostas de Lei (Projecto de Lei
que institui o Regime Jurídico de Maior Acompanhado) e agendamento, em regime de urgência,
de um projecto de resolução relativo à comemoração dos 30 anos de liberdade e democracia,
com 40 votos a favor, sendo 37 do MPD e 3 da UCID; 21 votos abstenções do PAICV e nenhum
voto contra. Os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Joana Rosa (MPD) e António Monteiro
(UCID) proferiram declarações de voto.
Não houve o Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (PQGDP).
Período da Ordem do Dia (POD) – Iniciou-se com o Debate com o Primeiro Ministro sobre
o tema “Cabo Verde e o papel do Estado no desenvolvimento”.
As intervenções iniciais foram feitas pelo Sr. Primeiro Ministro, que abriu o debate, pela
Sra. Deputada Janira Hopfffer Almada (PAICV), pela Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) e pelo Sr.
Deputado António Monteiro (UCID).
Durante o debate que se seguiu, usaram da palavra, para intervenção, além do Sr.
Primeiro Ministro, os Srs. Deputados Janira Hopfffer Almada (PAICV), Joana Rosa (MPD), António
Monteiro (UCID), Orlando Dias (MPD), Armindo da Luz (MPD), Estevão Rodrigues (PAICV), Luís
Carlos Silva (MPD), Emanuel Barbosa (MPD), António Monteiro (UCID), José Maria Gomes da
Veiga (PAICV), Ana Paula Moeda (PAICV), Carlos Lopes (MPD), Isa Costa (MPD) e Lúcia dos Passos
(MPD).
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 53 minutos, tendo sido às 15 horas e 04
minutos, com a continuação do debate com o Primeiro Ministro sobre o tema Cabo Verde e o
Papel do Estado no Desenvolvimento. Além do chefe do Executivo, ao longo da discussão, usaram
da palavra, a título diverso, os Srs. Deputados Filomena Gonçalves (MPD), Damião Medina
(MPD), Janira Hopffer Almada (PAICV), Joana Rosa (MPD), António Monteiro (UCID), Luís Carlos
Silva (MPD), Orlando Dias (MPD) e António Monteiro (UCID). Ainda, no decorrer do debate, o Sr.
Deputado António Monteiro (UCID) interpelou a Mesa.
Seguidamente, iniciou-se a apresentação e discussão, na generalidade, da Proposta de
Lei que estabelece o regime jurídico de funcionamento e tratamento de dados do Sistema de
Informação, Gestão e Transação de Propriedades.
A Sra. Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (Eunice
Silva) procedeu à apresentação da referida proposta de lei, tendo, de seguida, a Sra. Deputada
Filomena Gonçalves (MPD) feito a leitura do Relatório-parecer da Comissão Especializada de
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado.
Durante o período do debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados
Moisés Borges (PAICV), Clóvis Silva (PAICV), Filomena Gonçalves (MPD), João Gomes (MPD),

António Monteiro (UCID), Joana Rosa (MPD) e José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), para além
da Sra. Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação.
Durante o debate, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez uma interpelação à Mesa
sobre a não distribuição dos pareceres da Assembleia aos Deputados, tendo o Sr. Presidente
prestado esclarecimentos.
Também, o Sr. Deputado João Gomes (MPD) interpelou a Mesa.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 35 minutos.

