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

reuniu no Parlamento Nacional de Timor-Leste, em Dili, a Comissdo 2 da

Assembleia Parlamentar da CPLP - Comissflo de Economia, Ambiente e de

Cooperagdo - com a seguinte ordem de trabalhos:

ponto unico: atribuigao dos mandatos do Presidente, do vice-Presidente e do

Secret6rio da Comissio'

No inicio da reuniao, estavam presentes os seguintes senhores Deputados:

Deputado Estanislau Aleixo da Silva, Parlamento Nacional de Timor-Leste;

Deputada Eul6lia da Silva, Assembleia Nacional de Angola;

Deputado carlos Fontoura, Assembleia Nacional de Angola;

Deputado casimiro Pedro Huate, Assembleia da Repirblica de Mogambique;

Deputado Miguel Coelho, Assembleia da Repriblica de Portugal;

Deputado Domingos Boa Morte, Assembleia Nacional de S' Tom6 e Principe'

Nlo esteve presente o representante do Grupo Nacional da Assembleia da

Reptiblica de Mogambique uma vez que a delegagdo tinha viajado nessa tarde' No

entanto, tinha estado presente na reunido dos presidentes dos grupos nacionais'

onde foram definidos crit6rios de distribuigio das Mesas das Comiss6es e com os

quais os representantes da AR Mogambique tinham manifestado a sua

concordAncia.

0 Senhor Deputado Estanislau Aleixo da Silva, na qualidade de membro do Grupo

Nacional de Timor-Leste d AP-CPLP, deu infcio aos trabalhos, informando os outros

deputados da proposta para atribuigdo dos mandatos do Presidente' do Vice-

Presidente e do Secret6rio discutida na reunido dos presidentes dos grupos

nacionais que teve lugar no perfodo da manh6'

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

ordem alfab6tica dos Estados Membros, consagrado no artigo 8'q do Regulamento

das comissoes Especializadas Permanentes, no primeiro mandato correspondente

ao perfodo 20tL/201,3, a presidancia da comissao sera assumida pelo Brasil, a

vice-presidancia serS assumida por Mogambique e o cargo de secretario por

Timor-Leste. No segundo mandato, correspondente ao perfodo 2073/2015' a

presid$ncia da Comissio ser6 assumida por Mogambique, a vice-presid6ncia por

Timor-Leste e o cargo de secretSrio por cabo Verde. No terceiro mandato,
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por Timor-Leste, a vice-presiddncia por Cabo Verde, e o cargo de secret6rio por

Portugal. Na eleigdo para os mandatos seguintes proceder-se-6 nos mesmos

moldes, observando-se o principio da rotatividade por ordem alfab6tica dos

Estados membros.

Submetida ) apreciagSo dos deputados, a proposta apresentada mereceu o

acolhimento de todos os parlamentares.

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

ComissOes Especializadas Permanentes, foram eleitos, por unanimidade e

aclamagSo, presidente da Comiss6o um representante da CAmara dos Deputados

do Brasil, ainda que estivesse ausente, vice-presidente da Comissio um

representante da Assembleia Nacional de Mogambique, e secreterio da Comissdo

um representante do Parlamento Nacional de Timor-Leste.

Encerrado este ponto, a Comisslo deliberou submeter um pedido ao Presidente da

Assembleia Parlamentar da CPLP no sentido de ser solicitado aos parlamentos

membros da AP-CPLP que, at6 ao dia 30 de Novembro de 2011, indicassem os

membros que integram os respetivos grupos nacionais e AP-CPLP, as comiss6es

especializadas permanentes a que esses membroS pertencem, bem como, na

sequdncia da deliberagio n.q 3/20LI da Asssembleia Parlamentar, de 22 de

Setembro de 20LL, que cria um grupo de trabalho no Ambito da Comissio L com a

finalidade de estudar e apresentar propostas de alteragSo do Regimento e do

Estatuto da AP-CPLP, qual o membro da Comissio L que vai integrar o referido

grupo de trabalho.

A Comissio deliberou, por fim, encarregar o Senhor Deputado Estanislau Aleixo da

Silva de comunicar ao Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP as

deliberag6es adotadas na reuniflo.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunido encerrada )s dezassete horas e trinta

minutos, dela se tendo lavrado a presente ata.

O Deputado,

xo da Silva, Pa4 ento Nacional de Timor-Leste:


