
ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP

Comissão de Poìítica, Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação

ATA NUMERO UM/DOIS MIL E ONZE

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas dezassete horas,

reuniu no Parlamento Nacional de Timor-Leste, em DÍli, a Comissão 1da

Assembleia Parlamentar da CPLP - PolÍtica, Esrratégi4 Legislação, cidadania e

CiÌculação - com a seguinte ordem de trabaÌhos:

Ponto Único: Atribuição dos mandatos do Presidente, do Vice-Presidente e do

Secretário da Comissão.

A reunião contou com a presença dos seguintes senhores:

Deputado Pauìo de Fátima Martins, ParÌamento Nacional de TimoÌ-Leste;

Deputada Jacinta Abucau PereiÌa, ParÌamento NacionaÌ de Timor-Leste;

Deputada Maria Mpava Medina, AssembÌeia Nacional de AngoÌa;

Deputada Joana Lina Ramos Baptista, Assembleia Nacional de Angola;

Deputado José Manuel Gomes Andrade, Assembleia Nacional de Cabo Verd(.

Deputado Adriano Rafael Moreira, Assembleia da República de Portugal;

Deputado José Viegas, Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe;

Deputada Domitília Trovoada da Costa.

O Senhor Deputado Paulo de Fátima MaÌtins, na quaÌidade de membro do Grupo

Nacional de Timor-Leste à AP-CPLP. deu início aos trabalhos. informando os

colegas deputados da proposta para atribuição dos mandatos do Presidente, do

Vice-Presidente e do Secretário discutida na reunião dos presidentes dos grupos

nacionais que teve Ìugar no período da manhã.

Nos termos desta proposta, em cumprimento do princípio da rotatividade por

ordem alfabética dos Estados Membros, consagrado no artigo B,e do Regulamento

das Comissões EspeciaÌizadas Permanentes, no primeiro mandato correspondente

ao períod,o 2071/2013a presidência da Comissão será assumida por Angola, a vice-

presidência peÌa Guiné Bissau e o cargo de secretário por S. Tomé e Princípe, No

segundo mandato, correspondente ao período 2073/2015, a presidência da

Comissão será assumida pela Guiné Bissau, a vice-presidência por S. Tomé e
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Prìncipe e o cargo de secÌetário peÌo Brasil. No terceiÌo mandato, correspondente

ao período 2015/2017, a presidência da Comissão será assumida poÌ S. Tomé e

PrincÍpe, a vice-presidência peìo BrasiÌ, e o cargo de secretário por Moçambique.

Na eleição paÌa os mandatos seguintes proceder-se-á nos mesmos moldes,

observando-se o princípio da rotatividade por ordem aìfabética dos Estados

membros.

Submetida à apreciação dos deputados, a proposta apresentada mereceu o

acolhimento de todos os parÌamentares.

Nestes moldes, e ao abrigo do disposto no artigo 8.q do ReguÌamento das

Comissões Especializadas Permanentes, foÌam eÌeitos, por unanimidade e

aclamação, presidente da Comissão um representante da AssembÌeia NacionaÌ de

Angola, vice-presidente da Comissão um representante da Assembleia Nacional

PopuÌar da Guiné Bissau, e secretáÌio da Comissão um representante da

Assembleia Nacional de S. Tomé e Princípe.

Encerrado este ponto, a Comissão deliberou recomendar ao PÌesidente da

Assembleia PaÌÌamentar da CPLP que fosse solicitado aos paÌlamentos membros

que, até ao dia 30 de Novembro de 2011, indicassem os membros que integram os

Ìespetivos grupos nacionais à AP-CPLP e as comissões especializadas permanentes

a que esses membÌos pertencem, bem como, na sequência da deliberação n.o

3/20L7 da Asssembleia ParÌamentaÌ, de 22 de Setembro de 2011, que cria um

grupo de trabalho no âmbito da Comissão l com a finaÌidade de estudar e

apresentar propostas de aÌteração do Estatuto e do Regimento da AP-CPLP, qual o

membro da Comissão 1 que vai integrar o referido grupo de trabaÌho.

A Comissão deliberou, por fim, encarÌegar o Senhor Deputado Paulo de Fátima

Martins de comunicar ao Senhor Presidente da AssembÌeia Parlamentar da CPLP

as deÌiberações adotadas na reunião.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às dezassete horas e trinta

minutos, dela se tendo Ìavrado a pÌesente ata, a quaÌ, depois de lida e aprovada,

será devidamente assinada. V
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0s Deputados,

Deputado Pa átima Martins, ParÌamento NacionaÌ de Timor-Leste

u Pereira, Parlamento NacionaÌ de Timor-Leste

Mpava Medina, AssembÌeia NacionaÌ de Angola

Joana Lina Ramos Baptista, Assembleia Nacional de Angola

uel mes Andrade, Assembleia Nacional de Cabo Verde

Moreira, Assembleia da República de PortugaÌ

Deputad iegas, AssembÌeia NacionaÌ de S. Tomé e Prílcipe

Nota: assinada no dia 23 de Setembro de 2011


