Sumário da Reunião Plenária de 25 de Março de 2021
Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 10 minutos.
Período de Questões Gerais e de Declarações Políticas (PQGDP) – Iniciou-se com a Declaração
Política do PAICV, feita pelo Sr. Deputado Rui Semedo, sobre a violação do Código eleitoral pelo actual
Governo do MPD, que tem estado a colocar outdoors em várias localidades do País, neste período préeleitoral, desrespeitando as próprias determinações da Comissão Nacional de Eleições, que por via de
deliberações já mandou retirar tais propagandas.
Depois, deram esclarecimentos os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD), Julião Varela (MPD),
Emanuel Barbosa (MPD), Filomena Gonçalves (MPD), João dos Santos Luís (UCID) e o próprio Deputado
Rui Semedo (PAICV).
Seguiu-se a Declaração Política do MPD, proferida pela Sra. Deputada Joana Rosa, sobre medidas
de resposta à Pandemia da COVID-19 adoptadas pelo actual Governo e os impactos positivos esperados
do processo de vacinação já iniciado no País.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Isa Costa (MPD), João Gomes (MPD),
António Monteiro (UCID), Rui Semedo (PAICV), Manuel Moura (MPD), Julião Varela (PAICV), Luís Carlos
Silva (MPD), Ana Paula Moeda (PAICV) e Emanuel Barbosa (MPD).
O Período de Questões Gerais e de Declarações Políticas teve continuidade com a intervenção da
Sra. Deputado Joana Rosa (MPD) retomando a questão da vacinação e realçando os ganhos conhecidos
na ilha do Maio, graças à parceria entre a câmara local e o Governo; os investimentos e as realizações
previstas e a obras inauguradas na ilha. O Sr. Deputado José Manuel Soares (MPD) usou da palavra para
esclarecimentos.
O Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga (PAICV), na sua intervenção, que realçou ser a última
no Parlamento, agradeceu ao PAICV, aos Deputados da sua Bancada e aos colegas de jornada, afirmando
que deu o melhor de si durante o mandato. Lançou também algumas notas sobre a situação actual do
País, tendo o Sr. Deputado Austelino Correia (MPD) prestado esclarecimentos.
Na sua intervenção, o Sr. Deputado Alberto Montrond (MPD) realçou as propostas para a diáspora
feitas pelos Deputados do MPD que representaram o círculo eleitoral das Américas nesta Legislatura,
agradecendo a todos os que os ajudaram nesta caminhada e aos militantes do MPD. Afiançou que
aprendeu muito na Casa Parlamentar e apelou a juventude a investir em si.
O Sr. Deputado Hélio Sanches (MPD) interveio agradecendo a oportunidade que lhe foi dada pelo
MPD para exercer o mandato de Deputado e afirmando que foi um prazer conviver com Deputados de
todas as Bancadas. Destacou também o seu mandado no Parlamento Pan-africano, felicitou a Mesa da
Assembleia Nacional e recordou o desaparecimento físico do então Presidente da Câmara Municipal de
Santa Catarina de Santiago, Beto Alves.
A Sra. Deputada Dora Oriana Pires (UCID), na sua intervenção, afirmou que deveria haver uma
outra atenção à situação a ilha de São Vicente e às diversas chamadas de atenção feitas pela UCID,
durante esta Legislatura.
O Sr. Deputado Estevão Rodrigues (PAICV) interveio despedindo-se do Parlamento, agradecendo
ao seu partido e aos parlamentares que fizeram um bom combate político. Denunciou a situação de
embaixadores políticos a fazerem campanha e asseverou a necessidade de melhores ligações áreas entre
Cabo Verde e Angola.
O Sr. Ministro de Estado, Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros, Ministro do Desporto e Ministro da Família e Inclusão Social (Fernando Elísio Freire) usou da
palavra ao abrigo da alínea i) do 114º do Regimento da Assembleia Nacional, para dar resposta às
questões colocadas durante este período.

A propósito da pintura de sedes de campanhas do PAICV em São Vicente, a condenação pelo CNE
(Comissão Nacional de Eleições) e a falta de verdade, intervieram os Srs. Deputados Manuel Inocêncio
Sousa (PAICV), Rui Semedo (PAICV), para além do Sr. Ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares e
da Presidência do Conselho de Ministros, Ministro do Desporto e Ministro da Família e Inclusão Social .
Período da Ordem do Dia (POD) – Iniciou-se com o anúncio do Ponto II da Ordem do Dia –
Aprovação de Projectos e Propostas de Lei, tendo a Sra. Secretária da Mesa (Mircéa Delgado) feito a leitura
do Projecto de Resolução que cria uma Comissão Eventual de Redacção, o qual foi aprovado, sem
objecções.
De seguida, fez-se a apresentação conjunta, na generalidade, do Projeto de Lei que institui o Dia
Nacional do Batuco, pelos Srs. Deputados José Manuel Soares (MPD) e Felisberto Vieira (PAICV).
No período de debate, intervieram os Srs. Deputados Manuel Moura (MPD), Dora Oriana Pires
(UCID), José Manuel Sanches (PAICV), Lúcia dos Passos (MPD), Moisés Borges (PAICV), Celita Annie Pereira
(MPD), Ana Paula Moeda (PAICV), Hélio Sanches (MPD), Estevão Rodrigues (PAICV), Joana Rosa (MPD),
Austelino Correia (MPD), José Maria Fernandes da Veiga (PAICV), Emanuel Lopes (MPD), Carlos Lopes
(MPD), João Cabral (MPD) e o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado (Carlos Monteiro).
Submetido à votação, na generalidade, o Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Batuco foi
aprovado pela unanimidade dos Deputados, sendo 25 do MPD, 19 do PAICV e 3 da UCID.
Seguiu-se um momento musical com as batucadeiras que se encontravam presentes na galeria.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 39 minutos, tendo sido retomada às 14 horas e 58
minutos com a apresentação, discussão e votação, na especialidade, do Projeto de Lei que institui o Dia
Nacional do Batuco. O Sr. Deputado José Manuel Soares (MPD) apresentou os artigos, de 1º a 4º.
Participaram da discussão do artigo 1º, os Srs. Deputados Moisés Borges (PAICV), Dora Oriana
Pires (UCID), João Cabral (MPD), Rui Semedo (PAICV), Austelino Correia (MPD), Filomena Gonçalves (MPD),
José Manuel Soares (MPD), Joana Rosa (MPD), Lúcia dos Passos (MPD), Felisberto Vieira (PAICV), Estevão
Rodrigues (PAICV), Hélio Sanches (MPD) e José Manuel Soares (MPD). Após a discussão, o artigo 1º foi
aprovado sem alterações.
Seguidamente, os artigos de 2º a 4º foram aprovados sem alterações, tendo a referida proposta
de lei ficado habilitado para ser votado, na globalidade, no período de votações.
De seguida, o Sr. Presidente anunciou a discussão da Proposta de Lei que procede à terceira
alteração à Lei n.º 97/IX /2020, de 23 de julho, que estabelece a medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da Pandemia da COVID-19, através do regime simplificado de
suspensão de contrato de trabalho.
A Sra. Deputada Joana Rosa (MPD) interpelou a Mesa sobre a definição de um tempo máximo
para as discussões, na generalidade e na especialidade, da referida proposta de lei, tendo este assunto
suscitado também interpelações à Mesa dos Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Filomena Gonçalves
(MPD) e António Monteiro (UCID).
A Sra. Ministra da Justiça e do Trabalho (Janine Lélis) procedeu à apresentação da referida
proposta de lei.
No período de debate, usaram da palavra, a diverso título, os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV),
Armindo da Luz (MPD), José Jorge Silva (PAICV), Joana Rosa (MPD), Ana Paula Santos (PAICV), Georgina
Gemiê (MPD) e António Monteiro (UCID), para além da Sra. Ministra da Justiça e do trabalho.
Submetida à votação, na generalidade, a Proposta de Lei que procede à terceira alteração à Lei
n.º 97/IX /2020, de 23 de julho, que estabelece a medida excecional e temporária de proteção dos postos
de trabalho, no âmbito da Pandemia da COVID-19, através do regime simplificado de suspensão de
contrato de trabalho foi aprovada pela unanimidade dos votos dos Deputados presentes, 38 votos a favor,
sendo do 22 MPD, 13 do PAICV e 3 da UCID.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 33 minutos.

