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MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO
INTERNA VISITA MOSTEIROS

aulo Rocha esteve na manhã de quinta-feira,
8, no nosso município.
O titular da pasta da Administração Pública foi
recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Fernandinho Teixeira, e pelo vereador do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Jaime Monteiro, que responde pela área da Protecção Civil.
No encontro realizado na sala de reuniões da Câmara
Municipal, os governantes falaram sobre os serviços de
Protecção Civil e Bombeiros, o combate ao álcool e às
drogas ilícitas, a segurança, as relações entre a edilidade e os serviços sob tutela do Ministério da Adminis-

tração Interna, a reintegração de deportados e futuras
parcerias.
Acompanharam o ministro nesta visita de cortesia aos
Mosteiros o Director Nacional Adjunto para a Área Operacional, Daniel de Pina, o presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Nuno Oliveira, o
director-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão da
PN, António Semedo, e o comandante da esquadra policial dos Mosteiros, José de Pina Teixeira.
Paulo Rocha visitou também a esquadra policial e o destacamento da Polícia Fiscal locais.

CÂMARA MUNICIPAL E DELEGAÇÃO DO MAA REALIZAM JORNADA DE REFLEXÃO

A

jornada foi presidida pelo edil Carlos Fernandinho Teixeira e nela participaram vereadores e
técnicos da Câmara Municipal dos Mosteiros,
delegado e técnicos do Ministério da Agricultura
e do Ambiente (MAA) no Fogo.
A agricultura, a pecuária e a pesca são os temas desta jornada que teve lugar no salão nobre dos Paços do Concelho,
na quinta-feira,22.
Dentre outros temas ligados à agricultura, os participantes
debruçaram-se sobre a situação fundiária e a gestão de
terrenos agrícolas do Estado, a recuperação do perímetro
florestal de Monte Velha, a cafeicultura nas zonas altas do
município e a gestão de equipamentos agrícolas construídos no quadro do programa MCA.
No domínio da pecuária os principais temas em análise têm
que ver com a assistência técnica aos criadores do municí-

pio, a fiscalização e a fiscalidade das actividades no Matadouro Municipal, a criação de gado nas zonas urbanas, a
operacionalização das pocilgas municipais e a situação de
cães vadios, bem como a possibilidade de criação de um
canil municipal.
No sector das pescas os participantes analisaram questões
relacionadas com a fiscalização e a melhoria de condições
para a actividade pesqueira.
O saneamento também esteve entre os temas desta jornada, sendo destaque neste sector a situação da lixeira municipal e a extracção de inertes na zona de Baleia.
Com esta jornada, a Câmara Municipal e a delegação do
MAA pretendem acertar passos com vista a acções conjuntas futuras nos domínios da agricultura, pesca e pecuária
no município de Mosteiros.
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VEREADOR DO DESPORTO REÚNE-SE COM
DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE FUTEBOL

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal dos Mosteiros
promoveu na quarta-feira,30 de Novembro, um encontro
com a nova direcção da Associação Regional de Futebol
do Fogo (ARFF), liderada por Pedro Fernandes Pires.
A reunião entre os representantes das duas instituições
teve lugar nos Paços do Concelho e serviu para socializar o plano de
actividades da edilidade para a área do desporto, para o ano de 2017,
e para identificar acções conjuntas a desenvolver na época desportiva
que arrancou recentemente.
De acordo com o vereador do Desporto, Domingos Vaz Mendes, “este

foi um encontro muito produtivo, que nos permitiu analisar os resultados das nossas relações de parceria até então e começar a trabalhar
em novos projectos que visam o desenvolvimento do futebol no nosso
município”.
É nesse contexto que foi programada, para o início do ano de 2017,
uma formação de treinadores a ser orientada pelo seleccionador
nacional de futebol. Esta formação de treinadores é uma de muitas
acções conjuntas que as duas entidades pretendem materializar em
2017.

Presidente e 2 vereadores participam no 8º Congresso da ANMCV

A

Câmara Municipal dos Mosteiros esteve representada no VIII Congresso da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV)
pelo presidente, Carlos Fernandinho Teixeira,
pelo vereador da Juventude, Formação e Desenvolvimento Económico, Fábio Vieira, e pelo vereador
do Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Acção
Social, Pedro Teixeira.
O congresso que teve lugar na cidade da Praia no início
deste mês realizou-se sob o lema “Poder Local, a Sustentabilidade do Desenvolvimento Económico e Social de
Cabo Verde”.

A cerimónia de abertura foi presidida pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, na presença de autarcas de todo o país e de membros do governo, de entidades públicas e privadas e de representantes de parceiros
nacionais e internacionais.
Neste congresso foram eleitos os membros da direcção
da ANMCV. A eleição realizou-se sexta-feira, 2, tendo o
primeiro dia do congresso sido dedicado a uma formação realizada em parceria com o governo, o sistema das
Nações Unidas em Cabo Verde e a União Europeia. A
iniciativa visa, segundo a direcção cessante, “reforçar as
capacidades dos novos órgãos estatutários”.
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Segunda Sessão Ordinária

ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2017

O

s instrumentos de gestão foram aprovados
com 7 votos favoráveis da bancada do PAICV e 6 abstenções da bancada do MpD.

O Orçamento proposto pela Câmara Municipal regista um aumento na ordem dos 5 por cento em
relação ao do ano em curso. São pouco mais de 181 mil
contos, dos quais se prevê canalizar 52 por cento para
investimentos.
Numa sessão em que a Câmara Municipal apresentou
também o Programa de Governação 2016 – 2020, os
deputados apreciaram igualmente a proposta de profissionalização de vereadores e fixação dos respectivos
vencimentos.
A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, a Câmara Municipal terá, neste quadriénio, 3 vereadores a
tempo inteiro, com o vencimento equivalente a 90 por

cento do vencimento do presidente e um a meio tempo,
com o vencimento equivalente a 60 por cento do vencimento do presidente.
Foram também aprovados nesta sessão do parlamento
municipal o novo Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, com votos favoráveis do PAICV e abstenção do
MpD, e, por unanimidade, a proposta de atribuição de
gratificação ao presidente da Assembleia Municipal e de
atribuição de gratificação ao secretário da mesa da Assembleia Municipal.
Os eleitos municipais reuniram-se este sábado, 10, na 2ª
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, tendo como
principais pontos da ordem dos trabalhos a apreciação
e a aprovação dos instrumentos de gestão para 2017.
Inicialmente agendados para dois dias, os trabalhos da
Assembleia Municipal realizaram-se apenas num dia.
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ANAS REALIZA FORMAÇÃO EM GESTÃO
DE RESÍDUOS NOS MOSTEIROS

sta acção formativa que teve lugar na sexta-feira, 2,
na Câmara Municipal, realizou-se no âmbito da campanha de sensibilização do projecto RoadMap dos
Resíduos em Cabo Verde.
A iniciativa da Agência Nacional de Água e Saneamento – ANAS – visa capacitar actores locais para que possam
implementar/replicar no futuro as acções de sensibilização do
projecto.
Nesta formação foi apresentado o manual de educação e comunicação e o kit de sensibilização que caracteriza o contexto
actual em relação aos resíduos e capacita os mobilizadores sobre como informar, educar e comunicar no quadro do projecto
RoadMap dos Resíduos em Cabo Verde.
A campanha “Cabo Verd limpo ê nos rikeza” também foi matéria
desta formação.
Sobre RoadMap dos Resíduos em Cabo Verde
O projecto Roadmap dos Resíduos de Cabo Verde tem uma
abrangência nacional e visa construir uma estratégia para a gestão dos resíduos em Cabo Verde, assim como propor e planear
a implantação das melhores tecnologias disponíveis para cada
uma das ilhas e/ou municípios, tendo como objectivos a melhoria das condições de vida das populações abrangidas, a protecção do meio ambiente e a mitigação das alterações climáticas.
O projecto compreende duas fases. A primeira consiste no desenvolvimento do diagnóstico geral, identificação e avaliação
de medidas de actuação e desenvolvimento do documento que
configura a Estratégia Nacional da Gestão de Resíduos (ENGR):
RoadMap dos Resíduos. A segunda consiste na demonstração
da operacionalização da ENGR através da cencepção e elaboração de planos operacionais orientados para a realidade regional e local.
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CÂMARA MUNICIPAL RETOMA OBRAS
NO POLIVALENTE JOÃO DE JOIA

A

Câmara Municipal Mosteiros retomou as
obras de remodelação do polidesportivo João
de Jóia suspensas em agosto por conta da realização das festas do município.
A remodelação prevê a construção de espaços comerciais, um novo palco de espectáculos, um espaço para artistas e recuperação do campo de jogos.
Esta remodelação é justificada pela edilidade mosteirense com a necessidade de dotar o município de um
espaço para a realização de actividades culturais, principalmente aquelas que se realizam no quadro das festas
do município.
A edilidade decidiu pela mudança do espaço de espectá-

culos musicais no quadro das festas do município devido às condições do recinto onde até 2015 se realizaram
as principais actividades. Com o passar dos anos e com
o crescimento das festas, cada vez mais concorridas, o
Largo Três Luzes tem-se revelado pequeno para acolher
as milhares de pessoas que vêm aos bailes populares,
principalmente nos dias 13 e 14.
O novo espaço apresenta mais segurança, melhores
condições de parqueamento e mais liberdade de circulação para os feirantes.
A Câmara Municipal que recorreu a um empréstimo bancário de 15 mil contos para financiar estas obras que devem ficar concluídas EM 2017.

SOCIAL | 7

A

FESTA DE NATAL JUNTA CENTENAS DE
IDOSOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Câmara Municipal dos Mosteiros, através
do Pelouro da Acção Social, realizou na
sexta-feira,16, no Auditório Municipal Pedro Pires, a habitual festa de Natal dos
Idosos e das pessoas com necessidades

especiais.
O dia começou com uma pequena feira de saúde.
Graças à parceria da Câmara Municipal dos Mosteiros com o Centro de Saúde local, os participantes
tiveram acesso gratuito a testes de glicemia e medição de tensão arterial.
O programa cultural teve início com a actuação de
crianças e jovens da Igreja do Nazareno. Cantaram
e recitaram poemas da época natalícia.
Seguiram-se as mensagens do vereador para a área
social e do presidente.
Pedro Teixeira e Carlos Fernandinho Teixeira apelaram à solidariedade e à boa convivência nesta época que é especial para as famílias.
Falaram igualmente da atenção que a Câmara Municipal dos Mosteiros tem para com pessoas da terceira idade e pessoas portadoras de deficiência, reiterando que a autarquia vai continuar e reforçar a sua
política social de modo a promover cada vez mais
integração destes munícipes “especiais”.
Neste dia de alegria, de partilha e de confraternização, não faltou música. Muito boa música. Eder
Monteiro, Manecas e a banda de Vavo, vinda de
Campanas, animaram a festa com músicas tradicionais que fizeram muitos dos participantes saltar para
o palco para um bom pé de dança.
Depois do habitual almoço convívio, a Câmara Municipal distribuiu prendas a todos os cerca de 300
participantes.

I

Miss Cabo Verde
Candidata de Mosteiros eleita Miss Simpatia

sa Maria Andrade Teixeira, mais conhecida por
Wanessa, 18 anos, representou a ilha do Fogo
no concurso Miss Cabo Verde 2016 realizado
na ilha do Sal no sábado, 3.
A mosteirense foi eleita Miss Simpatia, 4 meses
depois de ser eleita Miss Mosteiros 2016.
A Miss Cabo Verde 2016 é de São Vicente. Cristilene
Pimenta foi eleita a mais bela das onze concorrentes,
sendo uma representante da Diáspora (Holanda).

Dandira Veiga, candidata que representou Santiago
Sul foi eleita primeira-dama e a candidata de Santiago Norte, Ludmila Varela, segunda-dama e Miss Facebook.
A Câmara Municipal dos Mosteiros apoiou o evento
comparticipando a deslocação da representante do
município e da ilha no concurso.
Fotos: Gidson de Brito
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