CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM
No dia Vinte e quatro do mês de março do ano dois mil e dezassete, com início a partir
das 9H30, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros reuniuse em sessão ordinária, a 5ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram presentes, o
Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime Monteiro,
Fábio Vieira, Domingos Vaz, Pedro Teixeira. Estiveram ainda presente, os vereadores
(suplentes), Alexandra R. Pires e Edson Andrade Martins.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:
1

– INFORMAÇÕES DOS VEREADORES

1.1. O Vereador Fábio Vieira informou que participou no passado dia 22 de fevereiro
do corrente ano num encontro sobre Cidades Educadoras, promovido pela UCLA, que
decorreu na sala do município da Câmara da Praia. Importante sublinhar que nesse
encontro manifestou-se o interesse do nosso município em fazer parte de rede nacional
das cidades educadoras.
Continuando ainda, refere ter participado nos dias 24 e 25 de fevereiro na segunda mesa
redonda sobre o turismo da natureza, promovida pela Direção Geral do turismo, que
decorreu na cidade do porto Novo, em Santo Antão. Importante notar que São Antão tem
uma experiência muito interessante sobre o turismo da natureza que pode servir de
protótipos para as outras ilhas com caraterísticas semelhantes, como é o caso da ilha do
Fogo. Teve ainda um encontro no passado dia 16 de fevereiro, na sala de reunião da
CMM, com a Dra. Carla Cossu e Dra. Samara Dionis, no âmbito do projeto ´´rotas do
Fogo``. Participaram no dia 23 de março do corrente mês, em São Filipe, na 4ª mesa do
diálogo, no quadro do projeto FATA. Conforme consta do plano trimestral do pelouro da
JFDE, iniciarão na próxima segunda-feira, 27 de março em parceria com a IGAE, a
primeira fase de uma ação de formação, de 4 dias, em fiscalização económica municipal,
dirigida aos fiscais das três autarquias municipal da ilha do Fogo. Esta ação de formação
culmina com uma reflexão sobre a polícia municipal que será moderada por uma agente
da guarda municipal da Praia, que tem uma experiência muito rica nesta matéria. No

quadro da instalação do gabinete de empreendedorismo juvenil, promoveram um
encontro de trabalho com a ADEI e o CEFP, no sentido de obterem inputs para a
elaboração de um plano de ação para o ano económico de 2017, assim como analisados a
possibilidade de celebrar um protocolo de cooperação institucional, por forma a
maximizar o seu sucesso. No âmbito da preparação da primeira feira do ensino superior
e das profissões, que terá lugar nos dias 5 e 6 de maio de 2017, dos cantatos estabelecidos
com as instituições do ensino superior nacionais e estrangeiras, já se obtive confirmação
da Uni Piaget de cabo Verde, Universidade de Santiago e Universidade do Mindelo
(presença do magnifico reitor Albertino Graça).Teve um primeiro contato com o Dr. Leão
Lopes, no sentido de avaliar a possibilidade de transferência da tecnologia de conservação
e transformação de frutas, sobretudo manga. Participou no passado dia 15 de março num
encontro com a delegação da Direção Nacional da PN, incluindo o seu Diretor Nacional,
Superintendente Manuel Estaline Moreno. Vai-se realizar, no próximo mês de maio, em
parceria com a SITA, uma ação de formação em pintura ou carpintaria aos jovens do
nosso município. Até então já foram inscrito 15 jovens e por fim comunicou sobre o
encontro que o presidente substituto da CMM teve com o Ministro da Presidência do
conselho de Ministros e do Desporto, Dr. Elísio freire, no passado dia 13 de março do
corrente ano.

1.2.

O vereador Domingos Vaz referiu ter participado de um encontro com as

monitoras no dia 6 de março de 2017, encontro esse solicitado pelo vereador para o
planeamento e ação social para a socialização do programa mês da mulher e
sensibilização das monitoras com vista a participarem na marcha da luta contra o câncer
de mama. No dia 8 de março o vereador e o secretário municipal presidiram o ato de
entrega do subsídio aos clubes e a segunda parcela aos grupos carnavalescos. Foi enfiado
o projeto completo da construção dos pavimentos desportivos para o voleibol,
basquetebol e salto em comprimento à FCF. Enviaram o pedido de patrocínio para a IV
edição do festival de café aos vários parceiros. Participou no segundo encontro da
vereação da cultura entre as Câmaras do fogo para ultimarem as suas participações no
AME (possibilidade de ida da nossa viatura e traria os contentores e mais materiais caso
a CMM entender necessário). Em colaboração com o GT procederam a obra da reparação
da parede do Estádio Municipal, obra ainda em curso. Concluíram a redação do relatório
de atividades do Pelouro. Promoveu um encontro com os funcionários da Biblioteca para
a organização e sensibilização do pessoal para questões que tem a ver com o festival do
café. O Vereador participou no encontro com os taxistas que aconteceu no dia 17 de
março no salão nobre da CMM. No dia 22 de março realizou-se um encontro com os

criadores de arte para eleições do representante do município no AME2017 e fizeram uma
análise aprofundada sobre a vida cultural no município, mais concretamente sobre o
artesanato local e definiram algumas prioridades da algumas prioridades da nossa agenda
deste trimestre. Foi concluído o orçamento para a reabilitação do polidesportivo de
Mosteiros trás na ordem de 1.063.485$00, em que o mesmo será encaminhado pelo
Delegado do Ministério da Educação dos Mosteiros, que por sua vez o encaminha para a
tutela e por último disse que haverá um encontro com as monitoras hoje as 14:30.

1.3.

De seguida tomou a palavra o vereador Jaime Monteiro, disse que no dia 04 de

março participou em representação do Sr. Presidente num encontro realizado na CM S.
Filipe entre os Presidentes de Câmaras do Fogo e os promotores do projeto Teleférico
para a Ilha do Fogo, os senhores Werner Strasser e o Engº João Ramos. Da comitiva fazia
parte ainda o Assessor Jurídico da Empresa o senhor Manuel Roque Silva Jr. No dito
encontro ficou acordada que as Câmaras Municipais devem facultar à Empresa com
alguma urgência as Cartas de compromisso para a utilização dos terrenos por onde passam
o circuito do teleférico panorâmico do Fogo com a colação dos pilares, cabos, entre
outros, numa largura de 20 metros e altura mínima de 3 metros. Os responsáveis do
projeto informaram sobre a negociação com as companhias aéreas para viabilização de
voos e da possibilidade de iluminação do aeroporto de São Filipe.
No dia 7 de março participou nas instalações da Água-brava em São Filipe num encontro
com uma delegação da cooperação Luxemburguesa com os Presidentes de Câmaras de
Mosteiros e S. Filipe e do Diretor Delegado da Água-brava onde se passou em revista
aspetos relacionados com a cooperação, sobretudo em matéria de água e saneamento. No
dia 8 de Março houve encontro na Câmara de S. Filipe com a Ministra das Infraestruturas,
Habitação e Ordenamento do Território que fez o balanço da visita da Delegação Caboverdiana às Canárias, mais concretamente a Lanzarote e da missão das Canárias que de
25 a 28 do corrente mês visitam a ilha do Fogo para assinatura de protocolos com os três
Municípios e com o Cabildo de Lanzarote, a apresentação do Plano de Ordenamento de
Chã das Caldeiras. A delegação chegara no dia 25 e vai diretamente a Chã das Caldeiras;
no dia 26 será a vez de Mosteiros e 27 em São-Filipe. O regresso será no dia 28. A
Ministra aproveitou ainda a ocasião para apresentar o Programa de Requalificação ou seja
de Reabilitação de moradias e acessibilidades, um programa financiado pela Cooperação
Chinesa no valor de 1.400 mil contos. As Câmaras Municipais devem identificar as
famílias em situação de precariedade e proceder ao levantamento socioeconómico. As
Câmaras deverão ainda proceder a seleção de dois formandos de cada Município para
participarem numa ação de formação superior de 6 meses nas Canárias. No dia 13 de

Março recebemos a visita de Sua Excelência o Senhor Ministro dos Assuntos
Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, no
quadro dos preparativos da visita que o Senhor Primeiro Ministro tenciona efetuar à Ilha
do Fogo. Discutiu-se no encontro aspetos a constar do programa, designadamente
encontro com a CM, com a sociedade Civil e com a Juventude e visita a pontos de
interesse no Município. Para além disso o Presidente Substituto apresentou um conjunto
de questões que preocupa o Município e que tem a ver com o seu desenvolvimento,
nomeadamente, a conclusão a via de acesso ao novo Liceu e ao complexo Casa para
Todos, o acesso à Baía de Corvo, os arruamentos iremos de Ribeira do Ilhéu, Corvo,
Achada Grande, Relva, Queimada Guincho e Queimada-Trás, a manutenção do Estádio
Municipal, a passagem de alguns bens patrimoniais para o domínio público Municipal, o
arrelvamento de campos de treinos, a problemática das habitações sociais, a necessidade
urgente de interligação de energia elétrica da zona Norte do Concelho, a construção da
placa desportiva na Escola Secundária dos Mosteiros e a célebre Lixeira Municipal que
vem causando dores de cabeça à CMM.
No dia 15 de Março recebemos a visita do Diretor Nacional da Polícia Nacional, o
Superintendente-geral Emanuel Estaline Moreno e seus adjuntos e responsáveis dos
serviços Centrais numa visita enquadrada no âmbito do ciclo anual de visitas que a DN
efetua regularmente as Ilhas e aos Comandos com o objetivo de se inteirar do estado de
organização e funcionamento das unidades operacionais e serviços dos diversos
comandos Regionais do País, bem assim os planos em curso. Discutimos com os
Responsáveis as necessidades e carências existentes na Esquadra da PN no Concelho e as
melhorias a serem introduzidas no sistema para que a Policia possa estar a altura de prestar
cada vez mais um serviço de melhor qualidade e que responda as expectativas e demandas
das comunidades locais. Ainda no dia 16 participou no encontro com a população de Chã
das Caldeiras numa iniciativa conjunta das três Camaras para esclarecimentos e auscultar
a população sobre as suas inquietações e por fim no dia 17 reuniu-se com os Taxistas do
Concelho para discussão do Regulamento de Funcionamento da Praça de Táxis e fixação
das tarifas a aplicar.

1.4.

E por fim, o vereador Pedro Teixeira informou que recebeu o arquiteto Erique

para ver o aqueduto do murro, onde terão de fazer um levantamento das moradias a serem
reabilitadas com este projeto. Ainda informou sobre a passagem dos imoveis a serem
passadas para o municio, que deverão estar pronto toda a documentação para
apresentarem ao Sr. Ministro que estará nos Mosteiros no dia seis deste mês. A
Bornefonden ofereceu 240 nil escudos em materiais para a companha, combate ao vírus

Zica. O vereador comunica que já foram distribuídos 200 e tal sacos de arroz a
comunidade e que há mais pedidos
Foi discutido e aprovado o programa final março mês da mulher onde chegaram a

conclusão que o final de futsal seria no Polivalente de Fajãzinha no sábado 25 de março
e a entrega da taça seria no dia 26 Domingo.
2.

Decisões e Deliberações
1- Aprovado a ideia de festival de café em homenagem a Félix Andrade;
2- Aprovado o programa de festival de café;
3- Apreciação e aprovação do relatório de atividades;
4- Aprovação do programa do primeiro trimestre;
5- Autorização da vinda de um agente da polícia municipal e o plano da formação;
6- Autorização e cooperação com os serviços Telecom.

Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram
aproximadamente 18 horas e lavrou-se a presente ata que é devidamente assinada pelo
Presidente, por todos os Vereadores presentes e pelo Secretário da municipal.

Gabinete do Presidente, Março de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião
___________________________________

