
 
ASSEMBLEIA NACIONAL 

Resultado de Votações – Segunda Sessão Plenária do mês de julho, de 2022. 

 

Projeto de Lei que institui o dia 01 de fevereiro como o dia Nacional de Talaia Baxu. 

 

• Votação Final Global: 

 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 28 de julho de 2022, com: 

- 63 votos a favor (sendo 36 do MPD e 27 do PAICV); 

- 0 votos contra; 

- 2 abstenção da UCID. 

 

Projeto de Resolução que suspende o mandato do Deputado Amadeu Fortes Oliveira, a 

requerimento do Procurador-Geral da República e ao abrigo do disposto no artigo 11º do Estatuto 

dos Deputados, para prosseguimento do Processo Crime nº 20/2020-2021, no Tribunal da 

Comarca do Porto Novo – Santo Antão, na qualidade de arguido. 

 

• Votação: 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 28 de julho de 2022, com:  

- 38 votos a favor;  

- 27 votos contra; 

- 3 abstenção. 

 

Projeto de Resolução que suspende o mandato do Deputado Amadeu Fortes Oliveira, a 

requerimento do Procurador-Geral da República e ao abrigo do disposto no artigo 11º do Estatuto 

dos Deputados, para prosseguimento do Processo Crime nº 27/2021-2022 do Tribunal de Relação 

de Barlavento – São Vicente, na qualidade de arguido. 

 

• Votação: 

 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 28 de julho de 2022, com:  

- 39 votos a favor;  

- 27 votos contra; 

- 3 abstenção. 

 

Projeto de Resolução que suspende o mandato do Deputado Amadeu Fortes Oliveira, a 

requerimento do Procurador-Geral da República e ao abrigo do disposto no artigo 11º do Estatuto 

dos Deputados, para prosseguimento do Processo Crime nº 58/2018-2019 do Tribunal Comarca 

da Praia – Santiago, na qualidade de arguido. 

 

  • Votação: 

 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 28 de julho de 2022, com:  

- 38 votos a favor;  

- 27 votos contra; 

- 3 abstenção. 



 

 

Projeto de Resolução que prorroga, por um período de 90 dias, o prazo inicial concedido à 

Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Privatização dos TACV, S. A., para a realização dos 

seus trabalhos. 

 

Aprovada na Reunião Plenária do dia 28 de julho de 2022, por Unanimidade dos Deputados 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Apoio ao Plenário, 01 de agosto de 2022. 

 


