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O Sr. Presidente: — Sras. e Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a sessão.  
 
Eram 10 horas e 50 minutos. 

 
Estiveram presentes os seguintes Srs. Deputados. 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 
Abnildo do Nascimento d’Oliveira  
Adilson Cabral Managem 
Alda Quaresma da C. D’Assunção dos Ramos 
Alexandre da Conceição Guadalupe 
Anaydi dos Prazeres Ferreira 
André Varela Ramos 
Arlindo Quaresmas dos Santos 
Arlindo Ramos 
Berlindo Branco Vilela Silvério 
Bilaine Carvalho Viegas de Ceita do Nascimento 
Carlos Alberto Pinheiro 
Carlos Manuel Cassandra Correia 
Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço 
Domingos José da Trindade Boa Morte 
Idalécio Augusto Quaresma  
Levy do Espírito Santo Nazaré 
Jorge Sousa Pontes Amado Bondoso 
José António do Sacramento Miguel 
Mário Fernando de Jesus Rainho 
Paulo Jorge Carvalho 
Policarpo Viegas d’Oliveira 
Sebastião Lopes Pinheiro 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  
Adelino Cruz José da Costa  
Aérton do Rosário Crisóstomo 
Aysa Fortes da Silva 
Amaro Pereira de Couto 
Américo Cravid Pereira Pinto 
Ana Isabel Meira Rita 
António das Neves Sacramento Barros 
Arlindo Barbosa Semedo 
Cílcio Sodjy da Vera Bandeira Pires dos Santos 
Cristina Maia Fernandes Dias 
Danilo das Neves dos Santos 
Deolindo Luiz da Trindade da Mata 
Elákcio Afonso da Marta 
Guilherme Octaviano Viegas dos Ramos 
José Rui Tavares Cardoso 
Filomena Sebastião Santana Monteiro D’Alva 
Hélder dos Santos Ceita Joaquim 
Jaime Pires Sequeira de Menezes 
Jerónimo Lima Pires Quaresma 
Maiquel Jackson do Espírito Santo 
Manuel Vicente 
Paula Maria Fonseca Tavares 
Raúl do Espírito Santo Cardoso 
 
Coligação PCD/MDFM-UDD: 
Arlindo Vicente de Assunção Carvalho 
Danilson Alcântara Cotú 
Delfim Santiago das Neves 
Felisberto Fernandes Afonso 
Jamiel Joana Segunda 
 
Movimento de Cidadãos Independentes 
Almerino Ferreira Ribeiro 
Beatriz da Veiga Mendes Azevedo  
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O Sr. Presidente: — Para esta sessão, temos um ponto na ordem do dia e peço ao Sr. Secretário que 

faça a leitura: 
 
O Sr. Secretário (Arlindo Barbosa): — Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se da aprovação 

final global das propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado para o Ano 
Económico de 2020. 

 
O Sr. Presidente: — Com efeito, peço aos Serviços que convidem o Sr. Primeiro-Ministro e os membros 

do Governo, para ocuparem os devidos lugares. 
 
Pausa. 
 
Estando na Sala o Sr. Primeiro-Ministro e os Membros do Governo, gostaríamos de cumprimentá-los. 
Vamos dar início aos nossos trabalhos. 
Como sabem, neste período, não haverá debates. O tempo que foi distribuído é apenas para duas 

questões preliminares, após a leitura do relatório e eventuais pedidos de esclarecimentos sobre o relatório. 
Por fim, cada Grupo Parlamentar irá produzir uma declaração de voto e, naturalmente, o Governo poderá 
fazer uma pequena declaração. 

Com efeito, peço ao Sr. Presidente da 2.ª Comissão, ou a quem este indicar, para fazer a leitura do 
relatório final, aprovado em sede da 2.ª Comissão Especializada Permanente. 

 
O Sr. Carlos Correia (ADI): — Sr. Presidente, bom-dia a todos.  
Vou indicar o Deputado Arlindo Ramos, para proceder à leitura do relatório. 
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Arlindo Ramos. 
 
O Sr. Arlindo Ramos (ADI): — Sr. Presidente, um feliz Natal para si.  
Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Membros do Governo, feliz Natal para todos. 
«Relatório da Análise e votação, na especialidade, das propostas de Lei n.ºs 08/XI/3.ª/2019 e 

09/XI/3.ª/2019, Grandes Opções do Plano e Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2020 
I.  Introdução. 

A Comissão dos Assuntos Económicos, Financeiros, Transparência e Administração Pública da 
Assembleia Nacional, nas suas reuniões de trabalho realizadas nos dias 12, 13, 16 e 17 de Dezembro do 
corrente ano, apreciou e votou, na especialidade, as propostas de lei n.ºs 08 e 09/XI/3.ª/2019 – Que 
aprovam as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2020, 
respectivamente. 

Nas reuniões dos dias 12, 13 e 16, estiveram presentes os Srs. Deputados Carlos Manuel Cassandra 
Correia, que a presidiu, André Varela Ramos, Adilson Cabral Managem e José António do Sacramento 
Miguel, em substituição do Deputado Arlindo Ramos, do Grupo Parlamentar do ADI, Aérton do Rosário 
Crisóstomo, Jaime Pires Sequeira de Menezes, Hélder Joaquim, em substituição da Sra. Deputada Cristina 
Maria Fernandes Dias, Adelino da Costa, em substituição do Sr. Deputado Maiquel Jackson do Espírito 
Santo, do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD, e Arlindo Vicente d’ Assunção Carvalho, em substituição do 
Sr. Deputado Jamiel Joana Segunda, do Grupo Parlamentar da Coligação PCD/MDFM-UDD. 

Na sessão do dia 17, estiveram presentes os Srs. Deputados Carlos Manuel Cassandra Correia que a 
presidiu, André Varela Ramos, Adilson Cabral Managem e Arlindo Ramos do Grupo Parlamentar do ADI; 
Aérton do Rosário Crisóstomo, Cristina Maria Fernandes Dias, Jaime Pires Sequeira de Menezes, e Maiquel 
Jackson do Espírito Santo do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD e Jamiel Joana Segunda do Grupo 
Parlamentar da Coligação PCD/MDFM-UDD. 

No interesse por um trabalho mais frutífero, a Comissão contou ainda com a presença e colaboração dos 
Srs. Deputados, José António Miguel, Carlos Vila Nova, Paulo Jorge de Carvalho, Felisberto Afonso, Hélder 
Joaquim, Arlindo Vicente de Assunção Carvalho, Adelino da Costa, Elákcio da Marta, Filomena Monteiro d’ 
Alva, Jorge Bondoso e Deolindo da Mata, distintos membros do Governo, bem como os seus respectivos 
staff.  

Estiveram ainda presentes, durante as sessões de trabalho, o Consultor da 2.ª Comissão, o Sr. Célsio 
Quaresma, bem como os técnicos de apoio à referida Comissão. 

II. Análise da proposta de Lei das GOP. 

A discussão na especialidade da proposta de lei n.º08/XI/3.ª/2019 – Grandes Opções do Plano para o 
Ano Económico de 2020 resultou na apresentação de 1 (uma) proposta de emenda, como a seguir se 
indica: 

2.1. Proposta de emenda: 
No anexo da referida proposta, o subtítulo 1.3. «Comunicação Social Pública» passa a ter a seguinte 
redacção: « (…) e concretizar o processo de transição do sistema analógico para digital». 
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Análise da proposta de lei do OGE.  
A discussão na especialidade da proposta de lei n.º 09/XI/3.ª/2019 – Orçamento Geral do Estado para o 
Ano Económico de 2020 resultou na apresentação de 1 (uma) proposta de emenda, como a seguir se 
indica: 
Propostas de emenda: 
O n.º 1 do artigo 13.º, com a epígrafe «Despesas elegível», passa a ter a seguinte redacção: «(…) 
gerência, salvo com a autorização do Ministro encarregue pela área das Finanças, mediante o parecer 
favorável da Direcção do Orçamento». 
Análise dos anexos da proposta de lei do OGE: 
A discussão na especialidade dos anexos da proposta de lei n.º 09/XI/3.ª/2019 – Orçamento Geral do 
Estado para o Ano Económico de 2020 resultou na apresentação de 4 (quatro) propostas de 
substituição, 7 (sete) de emenda e 5 (cinco) de aditamento, como a seguir se indica: 
Propostas de substituição: 
Foi substituída a actividade inicial inscrita no mapa do PIP, na rubrica 5553 do Gabinete do Primeiro-
Ministro, que passa a ter a seguinte redacção: «Projecto 6606 – Implementação da Televisão Digital 
Terrestre».   
Foram substituídas 5 fontes de financiamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e 
Comunidades, no Programa de Investimento Público (PIP), dos seguintes projectos 6424, 6428, 6430, 
6432 e 6438, todas correspondes ao Marrocos». 
Substituiu-se a actividade inicial inscrita no PIP, no projecto 5887, do Ministério da Educação e Ensino 
Superior, que passa a ter a seguinte redacção: «Projecto 5127 – Construção de Jardim de Infância em 
Folha Fede».  
Substituiu-se a actividade inicial inscrita no PIP do Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 
Rural, no Projecto 6592 com o financiamento da Nigéria, que passa a ter a seguinte redacção: «Projecto 
5922 – Programa de Promoção da Pesca Artesanal».  
Propostas de emenda: 
Procedeu-se à alteração do mapa de despesas detalhadas da «Assembleia Nacional», na dotação inicial 
da actividade 2417 – Transferência Corrente, no montante de 67.715.269,00 (sessenta e sete milhões, 
setecentas e quinze mil, duzentos e sessenta e nove dobras), que passa a ter a seguinte dotação: 
«75.050.297 00 (setenta e cinco milhões, cinquenta mil dobras, duzentas e noventa e sete dobras)». 
Em consequência do aumento da dotação, na actividade 2417, no mapa de despesa detalha 
«Transferência Corrente para a Assembleia Nacional», foi alterada, em diminuição no órgão, «Encargos 
Gerais do Estado», passa a ter a seguinte dotação: «369.201.009,56 (trezentos e sessenta e nove 
milhões, duzentos e uma mil, nove dobras e cinquenta e seis cêntimos».  
No mapa do PIP do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, os projectos 5578, 5627 e 
6531 – passam a ter as seguintes redacções, respectivamente: «Reabilitação do Campo de Voleibol de 
Praia»; «Construção do Centro Recreativo de Porto Alegre»; «Participação de STP nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020».      
Foi alterado no PIP do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo o montante inicial inscrito 
no projecto 6251– «Construção de Polidesportivo», que passa a ter a seguinte dotação: «6.200.000,00 
(seis milhões e duzentas mil dobras)». 
Alterou-se o montante inicial de 7.000.000 00 (sete milhões de dobras), inscrito no mapa do PIP do 
«Governo Regional do Príncipe», no projecto 4921 – «Requalificação do Edifício Ex-Central Eléctrica», 
que passa a ter a seguinte dotação: «4.000.000 00 (quatro milhões de dobras)». 
Propostas de Aditamento: 
Aditou-se 4 (quatro) novas rubricas no mapa no Programa de Investimento Público (PIP) do Ministério da 
Juventude, Desporto e Empreendedorismo, sucessivamente, com as seguintes redacções e os 
respectivos montantes alocados: «3766 – Construção do Campo de Trindade – 3.000.000 (três milhões 
de dobras). «4900 – Construção do Campo de Caúe – 2.000.000 (dois milhões de dobras). «6559 – 
Obras de Requalificação do Ginásio ao ar livre – 2.000.000 (dois milhões de dobras) e «5562 – Obras de 
Construção de Multiuso – 3.000.000 (três milhões de dobras). 
Aditou-se uma nova rubrica no mapa do Programa de Investimento Público (PIP) do Governo Regional 
do Príncipe, com a seguinte redacção e o respectivo montante alocado: «Projecto 3651 - Construção de 
Salas de Aula na Escola Secundária de Padrão – 3.000.000 (três milhões de dobras), mantendo a fonte 
de financiamento». 
Recomendação. 
No âmbito do programa de cooperação com a República de Cuba, foi recomendado  ao Ministro da 
Saúde, pelo Deputado Aérton do Rosário Crisóstomo, do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD, o envio  
de Médicos Especialistas, para a Região Autónoma do Príncipe, com residência fixa, contribuindo assim 
para a redução significativa de evacuação médica, bem como a melhoria de atendimento dos utentes. 
Votação. 
Submetidas à votação, todas as propostas de alteração acima mencionadas foram aprovadas, com 5 
votos a favor, sendo 4 do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD e 1 da Coligação PCD/MDFM-UDD, 
nenhum voto contra e 4 abstenções do Grupo Parlamentar do ADI. 
Texto final. 
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Para os devidos efeitos, vai em anexo o texto final elaborado pela Comissão sobre as propostas de lei 
aprovadas, bem como os mapas do qual fazem parte integrante.  
Comissão dos Assuntos Económicos, Financeiros, Transparência e Administração Pública, São Tomé, 
19 de Dezembro de 2019. 
O Presidente, Carlos Manuel Cassandra Correia. 
O Relator, Arlindo Ramos.» 
 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado, Sr. Deputado Arlindo Ramos.  
Feita a apresentação, está aberto o espaço para pedidos de esclarecimentos sobre o relatório. 
Não havendo, o relatório não carece de parecer, vamos passar imediatamente à votação das duas 

propostas de lei, começando, de acordo com a ordem regimental, pela lei que aprova as Grandes Opções 
do Plano.  

 
Submetida à votação, foi aprovada com 28 votos a favor, sendo 23 do MLSTP/PSD e 5 do PCD/MDFM-

UDD e 24 abstenções, sendo 22 do Grupo Parlamentar do ADI e 2 do MCI. 
 
Não havendo mais matéria, gostaria de saber se os Grupos Parlamentares querem fazer declaração de 

voto.  
Tem a palavra o Sr. Líder do PCD/MDFM-UDD. 
 
O Sr. Danilson Cotú (PCD/MDFM-UDD): — Na verdade, nós da Coligação PCD/MDFM-UDD 

gostaríamos sim de, em primeiro lugar, felicitar o povo de São Tomé e Príncipe, por termos já aprovado o 
Orçamento do Estado para o próximo ano. Se a memória não me engana, dos últimos tempos para cá, esta 
será a primeira vez que o povo teve o Orçamento do Estado aprovado no final do ano, para que possa 
entrar em execução no início do próximo ano, mas na data útil. 

Felicito, de seguida, o Governo por ter um instrumento em mãos, sabendo que se trata de um 
Orçamento. Conhecemos a realidade do País, mas temos fé que com este Orçamento as coisas possam 
começar efectivamente a acontecer e que o povo venha a conhecer dias melhores, almejados tanto pelo 
povo, como por nós todos que suportamos o Governo. 

Feito isto, Sr. Presidente, e por estar no uso da palavra, gostaria apenas também de endereçar votos de 
feliz Natal a todo o povo de São Tomé e Príncipe e peço a Deus que nos abençoe a todos, que esta quadra 
festiva decorra da melhor maneira. 

 
Aplausos do PCD/MDFM-UDD e do MLSTSP/PSD 
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Líder Parlamentar do MLSTP/PSD. 
 
O Sr. Amaro Couto (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, antes de mais, porque é a última intervenção que 

terei antes do Natal e antes do final do Ano, gostaria de aproveitar esta ocasião para, em nome do Grupo 
Parlamentar do MLSTP/PSD, desejar Feliz Natal e boa passagem do ano a toda população de São Tomé e 
Príncipe e votos profundos e sinceros de que 2020 traga prosperidades para todos nós.  

Dito isto, como dissemos por ocasião da aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, na 
generalidade, gostaríamos de congratular-nos, uma vez mais, por este exercício que nos permite cumprir os 
procedimentos e preparação do Orçamento atempadamente, para termos o Orçamento aprovado antes de 
31 de Dezembro, para ser executado a partir de 1 de Janeiro. 

Mas também para lamentar um aspecto, e aí apelar o Governo para um maior esforço e rigor na 
execução das leis de preparação do orçamento. Estamos a votar um orçamento e não temos os orçamentos 
de uma grande massa de serviços públicos. Refiro-me aqui às empresas públicas, ao Banco Central e à 
Segurança Social. Estamos a aprovar o OGE sem conhecermos o executado por esses serviços, nem o que 
perspetivam executar para o próximo ano. 

Gostaríamos de apelar o Governo para que, nos próximos exercícios de preparação do orçamento, essa 
questão seja tida em conta, para que esses serviços, que consomem uma boa parte do dinheiro público, 
tenham também a hombridade de proceder com transparência, para mostrar-nos como é que gastaram o 
dinheiro e como é que vão gastar o dinheiro no ano seguinte. 

Desejo ao Governo muitas felicidades e êxitos na gestão deste Orçamento para 2020 e fazer votos, uma 
vez mais, de que todo este exercício nos traga mais prosperidade para 2020. 

 
Aplausos do MLSTP/PSD e do PCD/MDFM-UDD. 
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Líder Parlamentar do ADI, Abnildo d’ Oliveira. 
 
O Sr. Abnildo d’ Oliveira (ADI): — Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo e demais 

Ministros e Ministras, Sras. e Srs. Deputados: Gostaria de saudar a todos e estender essa saudação, em 
nome do Grupo Parlamentar do ADI, a toda a população são-tomense, desejando votos de um feliz Natal e 
que este ano redondo, 2020, possa ser realmente um ano coroado de êxitos, pese embora todas 
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desconfianças que possamos ter, quer da classe política, quer do Governo, particularmente com o OGE que 
a Assembleia acabou de aprovar, com votos de abstenção do ADI. Abstivemo-nos porque, na nossa 
perspetiva, este Orçamento não apresenta garantias de crescimento económico, de criação de empregos e, 
ainda mais, tínhamos todos os motivos para votar contra, mas, por via de dúvidas, decidimos abster-nos. 
Sobretudo porque aquilo que o Governo prometeu, que também está plasmado nas GOP e no próprio 
Programa do Governo, este orçamento está em contramão, porque não promove o crescimento robusto e, 
também porque palavra dada deve ser palavra cumprida, não promete também o baixar dos impostos. 
Logo, os são-tomenses vão ver a sua vida mais dificultada e, por essa razão, tivemos esse sentido de voto. 

Gostaríamos de afirmar aqui que nós do Grupo Parlamentar do ADI, dentro daquilo que nos é abrangido, 
quer pelo Regimento da Assembleia, quer pelas demais leis, iremos continuar a fazer uma oposição 
responsável e iremos escrutinar, portanto, as acções do Governo, com este Orçamento.  

Antecipar o convite a Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro para que, daqui há 3 meses, provavelmente 
estaremos de férias parlamentares, possa vir cá apresentar-nos a execução orçamentar, como o senhor 
prometera nas suas primeiras declarações cá nesta Casa, mas que não aconteceu em 2019. 

 
O Sr. Presidente: — Convido o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo para usar da palavra. 
 
O Sr. Primeiro-Ministro (Jorge Bom Jesus): — «Sua Excelência Sr. Presidente da Assembleia Nacional, 

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, bom dia a todos. 
Povo de São Tomé e Príncipe, Dezembro, mês multidimensional, a todos os títulos, deveras importante 

ao nível histórico, religioso e político. É também mês de balanço económico e financeiro que fecha a porta 
dos meses passados e abre as janelas para se vislumbrar o horizonte do novo ano com fé, renovando a 
esperança num futuro mais promissor. 

Na sequência da aprovação do OGE e das GOP, na generalidade, no dia seis do corrente mês, com 30 
votos a favor e 22 abstenções e, em cumprimento do Regimento da Assembleia Nacional, passou-se à fase 
de discussão na especialidade, para melhor apreciação, correcção, ajustamento e harmonização desses 
importantes documentos à realidade socioeconómica e financeira do País. 

Aproveito o ensejo para felicitar e expressar gratidão à augusta Assembleia Nacional e enaltecer o 
esforço e abnegação dos Deputados da Nação, durante o processo de aprovação do OGE e das GOP de 
2020, este OGE que visa preparar as bases económicas de modernização de São Tomé e Príncipe, mas 
que continua a depender fortemente das ajudas externas, acima de 90%, em termos de investimento de 
capital. Por isso, o XVII Governo Constitucional, na segunda escada, das quatro de governação, está 
empenhado na criação de melhores condições para a atração do investimento directo estrangeiro e na 
reabilitação do tecido empresarial da Nação, para que haja de facto um verdadeiro desenvolvimento 
humano em São Tomé e Príncipe. 

Permitam-me hoje recordar-vos que, na análise exaustiva do documento NLTPS, financiado anos atrás 
pelo PNUD, no horizonte 2025, se identificou para São Tomé e Príncipe três cenários, a saber: cad’  omé, 
ging’ ubuê e tlabá só ca dá tê, como foi recentemente lembrado pelo Sr. Primeiro-Ministro do Governo de 
transição, Dr. Leonel Mário d’Alva. Por conseguinte, através da mobilização de sinergias, vontade política e 
trabalho árduo e abnegado, poderemos alcançar o patamar do tlabá só ca dá tê. Essa é a nossa bandeira! 

Para este Governo, o ano de 2019 serviu de muro de contenção da erosão macroeconómica e do 
saneamento das finanças públicas. Daí o orçamento 2020 ser de muitas expectativas ao nível económico e 
financeiro, por via de projectos estruturantes, relançamento do sector privado e promoção de iniciativas de 
caris social, para mitigar a situação de pobreza, falta de emprego e oportunidade para os jovens. Assim, 
exortamos a todos os órgãos de soberania a se associarem ao Governo no vector da diplomacia 
económica. 

Para terminar, o Governo deseja aos Deputados desta nobre Casa Parlamentar, em particular, e ao 
heroico povo de São Tomé e Príncipe, em geral, uma feliz quadra festiva do Natal e Ano Novo e que 2020 
constitua o marco de advento de uma nova era de prosperidade para todos e para São Tomé e Príncipe. 

Bem-haja!». 
 
Aplausos do MLSTP/PSD e do PCD/MDFM-UDD. 
 
O Sr. Presidente: — Não estando prevista qualquer outra reunião plenária nestes últimos dias do ano, 

quero, em nome da Mesa da Assembleia Nacional, agradecer às Sras. e aos Srs. Deputados, ao Sr. 
Secretário-Geral da Assembleia Nacional, aos quadros técnicos, aos consultores, aos técnicos dos Grupos 
Parlamentares, pelos trabalhos e serviços prestados no decorrer do ano 2019. 

Quero aproveitar a oportunidade para felicitar, em nome da Mesa, ao Governo pelo trabalho desenrolado 
também neste ano e felicitar ainda mais por ver um dos seus documentos fundamentais aprovado hoje, em 
tempo útil, em estrito cumprimento da lei e das normas regimentais. 

Ao povo de São Tomé e Príncipe, quero de igual modo, em nome da Mesa, agradecer pela paciência, 
pela esperança e que dias melhores virão. 

Endereçar às Sras. e aos Srs. Deputados, ao Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo e a todos os 
quadros da Assembleia Nacional um feliz Natal, que é o nosso desejo, um próspero Ano Novo, em 
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comunhão com as vossas excelentíssimas famílias e amigos. Esse desejo é extensivo ao povo de São 
Tomé e Príncipe. 

Por fim, costuma-se dizer que não há «duas sem três», quero, em nome da Mesa, endereçar ao Sr. 
Deputado Arlindo Ramos as nossas condolências, pelo falecimento da sua querida mãe. Que Deus a tenha! 

Aos Srs. Deputados, quero informar que recebemos novos routers, para substituir os anteriores que 
estão na vossa posso. Cada um poderá dirigir-se aos serviços para fazer a troca. 

Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela vossa presença aqui e que tudo corra bem, em paz, em 
sossego, que Santo Tomé Poderoso esteja de olhos postos em nós! 

 
Aplausos gerais. 
 
Posto isso, declaro encerrada a sessão. 
 
Eram 11 horas e 35 minutos. 
 
Faltaram à sessão os seguintes Srs. Deputados: 
 

Acção Democrática Independente (ADI): 
Carlos Manuel Vila Nova 
Ekneide Lima dos Santos 
José da Graça Diogo 
 


