CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos Dezoito dias do mês de Maio do ano dois mil e dezassete, com início a partir das
9H00, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros reuniuse em sessão ordinária, a 8ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram presentes, o
Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime Monteiro,
Pedro Teixeira, Fábio Vieira e Domingos Vaz. Estiveram ainda presente, os vereadores
(suplentes), Deury Pires Rodrigues, Edson Martins e o Secretário Municipal, Avelino
Rodrigues Gomes.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES
Neste ponto da agenda dos trabalhos, o Vereador Fábio Vieira, usou da palavra, disse
que a CMM realizou nos dias 5 e 6 de Maio de 2017, a primeira feira do ensino superior
e das profissões. Estiveram presentes nesta feira as embaixadas dos EUA e do Brasil, a
Comissão Nacional e Proteção de Dados, a UniSantiago, a UniMindelo, a UniPiaget, o
ISCEE, o ISCJS, a Biblioteca Municipal, a Caixa Económica de Cabo Verde, a Direção
Geral do Ensino Superior e o CEFP. Continuando informou que participou, de 8 a 12 de
Maio, numa ação de formação dirigida aos eleitos locais e técnicos das Câmaras
Municipais do Fogo e da Brava, uma iniciativa da Associação Nacional dos Municípios
de Cabo Verde. Prosseguindo, disse que no passado dia 15 de Maio do corrente ano,
participou num encontro com dois dirigentes do Instituto Politécnico de Bragança, este
encontro, enquadrado no âmbito do protocolo celebrado entre as duas instituições,
visou a apresentação das ofertas formativas para o ano letivo 2017-2018. Por último,
disse que participou ontem, 17 de Maio do corrente ano, em São Filipe, na sala de
agronegócios do Centro de Emprego, numa ação de socialização dos dispositivos
legrais de metrologia, uma iniciativa do Instituto de Gestão de Qualidade e da
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Propriedade Intelectual (IGQPI), enquanto autoridade nacional responsável pelo
controlo metrológico legal dos instrumentos de medição.
De seguida, usou da palavra o vereador Pedro Teixeira. Informou que participou numa
ação de formação sobre “Cidades Seguras sustentáveis”, realizada na cidade de
S.Filipe, cofinanciada pela União Europeia e Câmara Municipal dos Mosteiros. Disse
que no âmbito do programa de reabilitação das localidades, financiada pelo Ministério
das Infraestruturas enviou as informações socioeconómicas dos beneficiados e em
breve será lançada um concurso para a seleção do empreiteiro.
Prosseguindo, usou da palavra o vereador Jaime Monteiro, Informou que vão estar no
Município nos próximos dias (2) técnicos do sector da pesca, cujo objetivo será o
levantamento da situação da pesca no Município e pretende reunir com os pescadores
e vendedores de peixe. Disse que a CMM, recebeu da Delegação do MAA na Ilha, (8)
kits de irrigação destinado apoiar os jovens no fomento de horticultura no Município.
Por último, informou que a campanha de limpeza vai iniciar no próximo dia Domingo,
na localidade de Rª do Ilhéu.
De seguida, usou da palavra o vereador, Domingos Vaz, que informou que esteve
presente num encontro com as cozinheiras dos jardins Infantis acompanhado da
responsável dos recursos humanos, com o objetivo de informar sobre o
funcionamento das cozinhas nos pré escolares e outras informações relevantes do
trabalho. Continuando, informou que iniciou na primeira semana do mês de Maio a 7ª
edição dos jogos infantis e no próximo mês de Junho, será realizada a final enquadrada
no programa jornada da Criança. Disse ainda que recebeu uma informação do senhor
Gilberto, comunicando que a bomba injetora do gerador da micro central da zona
norte já está reparada e em breve será enviada.
O Presidente tomou a palavra e agradeceu aos vereadores pelas informações
prestadas e informou que a CMM vai promover nos próximos dias (3) reuniões na zona
norte do Município (Rocha Fora, Rª Ilhéu, Atalaia) com o propósito de informar a
população sobre os procedimentos para a ligação domiciliária de água e energia. Disse
que participou na cidade de S.Filipe em representação da Associação Nacional dos
Municípios de Cabo Verde, no ato de encerramento da formação sobre “Cidades
Seguras e Sustentáveis” dirigida aos eleitos locais e técnicos municipais. De seguida
informou que esteve entre os dias 14, 15, 16, do mês corrente na cidade de Porto Novo
a convite do 1º Ministro num encontro de preparação do 4º fórum mundial de
desenvolvimento económico local.

3.1 Balanço da Visita da Delegação de Lanzarote e do 1º Ministro de Cabo Verde.
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Neste ponto da agenda dos trabalhos, o edil tomou a palavra, parabenizou a comissão
organizadora da receção da delegação de Lanzarote pela forma como foi organizada o
evento. Disse que recebeu elogios da ministra Eunice Silva, do presidente da Câmara
Municipal de Santa Catarina e da comitiva de Lanzarote. Entretanto a CMM, terá que
dar o seguimento a cooperação formulada e para isso vai convidar o presidente da
Câmara Municipal de Haría, para participar nas festas do Município/17. A Câmara
Municipal, vai elaborar alguns projetos na área da agricultura e artesanato para pedido
de financiamento, bem como um pedido de formação em vinicultura.
Em relação á visita da S. Excia 1º Ministro, o Edil, disse que o programa concebido foi
cumprido, visitaram as localidades de Atalaia, Rª Ilheu, Queimada Guincho, Baia Corvo,
Cutelo Alto e Relva e teve oportunidade de confrontar o 1º Ministro as dificuldades
socio económicas de cada localidade visitada. Ficou assente o compromisso da
passagem das propriedades rústica do estado sediado no município para o domínio
público municipal. Em relação aos terrenos sito na localidade de Baleia, foi prometida
a passagem do título de propriedade para os atuais usufrutuários.
Em relação ao protocolo assinado sobre a passagem dos patrimónios do estado para o
uso da Câmara Municipal, o edil disse que esperava mais e que nada mudou em relação
ao protocolo assinado com o governo anterior.
3.2 Ponto da Situação das Obras:
O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra, fez uma radiografia atual das obras
em curso no município, nomeadamente a obra da remodelação do polidesportivo
“João de Joia” e o aqueduto na localidade de Murro. Em relação ao 1º disse que devido
às dificuldades financeiras a obra terá que ser faseada priorizando nesta primeira fase
os trabalhos mais necessários, como sejam: a colocação dos alumínios, acabamento
das fachadas, ligação às redes de água e de energia bem como os arranjos externo. Em
relação ao aqueduto na localidade disse que o principal e o essencial já foram feitos e
as obras vão prosseguir com a construção das proteções da ribeira apenas nas
imediações do aqueduto.
Posto isso, os vereadores, ao fazer uso da palavra, corroboraram com a proposta do
presidente no sentido de diminuir o ritmo da obra e priorizar as ações mais necessárias
no polivalente “João de Joia”. Foi designado o vereador Pedro Teixeira para, junto do
IFH, ver a modalidade da passagem do complexo “Casa para Todos” para a gestão da
CMM.
4.1 Primeira Abordagem Festa do Município 2017
O Vereador, Domingos Vaz, responsável pelo pelouro da cultura, apresentou ao elenco
camarário (24) propostas de grupos musicais interessados a participar nas festas do
município 2017. Disse que face a dimensão em que a festa do município já granjeou
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nos últimos anos, não seria de estranhar o grande interesse dos artistas em participar
nas festividades. Entretanto face a limitação financeira do Município a Câmara
Municipal terá que dentre as 24 propostas selecionar o grupo musical que melhor
servirá ao município. Sendo assim, após uma análise cuidadosa e minuciosa das
propostas, o elenco camarário, decidiu selecionar os seguintes grupos musicais:
Tabanka Djaz com o custo total estimado em 770.000$00, Gil Semedo, custo estimado
em 1.065.100$00, Zé Delgado, custo estimado 557.290$00. Em relação aos dois
artistas locais, Buguim e Du Marthaz, o coletivo decidiu no sentido de propor-lhes a
fusão num único grupo.
4.2 Apreciação e Aprovação do programa da V Jornada Municipal da Criança
O Vereador Domingos Vaz apresentou o programa das atividades da 5ª jornada
municipal da criança que terá o início no dia 01 de Junho (Dia internacional da criança)
e término no dia 16 de Junho (Dia da criança Africana), o programa destaca a realização
de uma gala de vozes e dança e outras atividades lúdicas.
O coletivo, satisfeita com alguns pedidos de esclarecimentos solicitados, decidiu
aprovar o programa e disponibilizou um montante até 100.000$00 (cem mil escudos)
para cobrir as despesas inerentes do programa.
5- Diversos
Neste ponto, o vereador Fábio Vieira, usou da palavra, disse que em circunstância de
encontro com o diretor nacional de Administração Local de Angola numa formação na
China, esse enviou uma missiva a CMM, solicitando o interesse de visitar a Cabo Verde
e o município dos Mosteiros em particular para troca de experiência. O Edil usou da
palavra, disse que o município terá todo o gosto em receber um governante de Angola
mas para isso entende que deve manifestar o interesse da visita á Associação dos
Municípios de Cabo Verde e ao Ministério que tutela o poder local em Cabo Verde e
da parte do município dos Mosteiros não haverá nenhum problema em recebê-lo.
Prosseguindo, disse que os alunos do Município em estudo na universidade de
Bragança Portugal estão a solicitar apoio nos mesmos moldes aos concedidos aos
alunos estudante no país. Em relação a este assunto, o presidente, disse que a CMM,
vai solicitar apoios complementares nas camaras municipais geminadas de Portugal e
que a lei cabo-verdiana não permite conceder apoio para o exterior.
De seguida, o Vereador Domingos Vaz usou da palavra, manifestando a sua
preocupação pelo estado a que se encontre o relvado do estádio municipal, disse que
a CMM terá que disciplinar o uso do estádio a fim de evitar mais estragos que carretará
mais custos de manutenção. O Presidente usou da palavra, disse que a CMM em tempo
tinha aprovado um regulamento do uso do estádio e cabe o pelouro no sentido de
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disciplinar o uso do estádio nos termos regulamentares com o pagamento antecipado
da taxa de utilização.

6. Decisões e Deliberações;
1- Prioriza nesta primeira fase as ações mais necessária para os trabalhos de
remodelação do polivalente de “João de Joia”, nomeadamente; colocação de
alumínios, colocação de energia e água, arranjos exteriores e acabamento das
fachadas.
2- Seleciona os seguintes grupos musicais para participar nas festas do município,
como cabeças de cartaz: Tabanka Djaz, Gil Semedo, Zé Delgado.
2- Aprova o programa da V jornada municipal da criança e disponibiliza o montante de
100.000$00 para as despesas advenientes do programa.
Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram
aproximadamente 13 horas e lavrou-se a presente ata que é devidamente assinada
pelo Presidente, por todos os Vereadores presentes e pelo Secretário da reunião que
a redigiu.
Gabinete do Presidente, 18 de Maio de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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