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No segundo dia da Comissão Eventual, Governo faz ajustamentos para ter em
conta propostas de aditamento

Página Inicial » Notícia

Os trabalhos da Comissão Eventual no segundo dia foram preenchidos com as diligências do

Governo para ajustar o documento tendo em conta as 59 propostas de aditamento apresentadas e
admitidas no primeiro dia de trabalhos da Comissão Eventual, em 4 de dezembro último. Assim,
neste segundo dia o Governo concentrou-se em fazer os acertos relativos a cada ministério antes
de entrar na discussão na Comissão Eventual no terceiro dia.

O Vice-Presidente do Parlamento Nacional Adérito Hugo da Costa disse que a Comissão Eventual
continuará as suas tarefas no dia 10 de dezembro discutindo as propostas admitidas. Após a
discussão das mesmas, serão submetidas à aprovação ao nível da Comissão Eventual para preparar
um texto substitutivo que será discutido na especialidade durante 10 dias no Plenário do

Parlamento Nacional.

«O Governo enviou um pedido aos líderes das bancadas para que a discussão continue amanhã
porque eles vão debruçar-se sobre os ajustamentos a fazer com base nas propostas», declarou o

Vice-Presidente do Parlamento Nacional em conferência de imprensa em 9 de dezembro de 2015.

A estrutura da Comissão Eventual inclui a Mesa da Presidência do Parlamento Nacional,
representantes das bancadas parlamentares, os presidentes das comissões, e os membros da
Comissão C, num total de 28 pessoas.
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