CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos Dezanove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezassete, com início a partir
das 14H30, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros
reuniu-se em sessão ordinária, a 2ª 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, Edson Andrade Martins, Deury Pires
Rodrigues, o Secretário Municipal, Avelino Rodrigues Gomes, o assessor da
comunicação, Nelson Pires e a assessora para área económica, Sofia Veiga.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES

Único a usar da palavra neste ponto foi o Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira,
disse, que participou numa conferência sobre a segurança alimentar, realizada na
cidade da Praia. Informou que recebeu uma nota da Bolsa de valores dando o
conhecimento sobre os produtos financeiros que possam interessar as Câmaras
Municipais. Prosseguindo, disse que a Ministra da Agricultura e Habitação vai estar na
Ilha do Fogo no dia 25 do mês corrente onde se irá discutir uma possível cooperação
entre as Câmaras municipais do Fogo e a ilha de Lanzarote nas Canárias. Continuando,
disse que teve um encontro com a equipa que está a trabalhar no projeto teleférico e
foi assinado um protocolo com as Câmaras Municipais da ilha. Para terminar, disse que
teve um encontro com o Padre Octávio e manifestou todo o interesse em levar adiante
o projeto da energia renovável.
3. Pelouro da Administração e Parcerias para o Desenvolvimento Municipal;
3.1 Análises e aprovação dos protocolos assinados e a ser assinados com parceiros;
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O Presidente da Câmara Municipal apresentou aos vereadores a proposta do
estabelecimento de uma cooperação institucional entre a Câmara Municipal dos
Mosteiros e o Ministério da Agricultura e Ambiente, para uma cooperação na gestão
dos assuntos dos deslocados de Chã das Caldeiras; A Câmara Municipal, após uma
análise cuidadosa do documento e ciente de que a responsabilidade imposta não
acarreta custo á tesouraria municipal, decidiu por unanimidade aprovar o protocolo
apresentado. De seguida, o presidente apresentou mais uma proposta de uma parceria
institucional entre a CMM e o ICIEG, cuja responsabilidade será o apoio no
atendimento e encaminhamento das vítimas de VBG. A Câmara Municipal, ciente da
sua responsabilidade social nesta matéria, decidiu no sentido de aprovar o protocolo
e promete dar toda a colaboração possível para apoiar as vítimas de VBG.

3.2 Preparação dos relatórios de atividades desenvolvidas durante o ano 2016.
O presidente usou da palavra, disse que a Câmara Municipal, deverá apresentar á mesa
da Assembleia Municipal o relatório de atividade do ano 2016 no próximo mês de
Fevereiro, para ser aprovada como manda a lei. Assim sendo, incumbiu os vereadores
Pedro Teixeira e Fábio Vieira, para compilar os relatórios dos pelouros e apresentar á
sessão da Câmara Municipal até o dia 10 de Fevereiro para a devida apreciação.
2- Ponto da Situação Financeira da obra do Polidesportivo João de Joia.
O Secretário Municipal apresentou a situação financeira da obra do polivalente “João
de Joia”, tomando como referencia as despesas efetuadas e os desbloqueamentos do
empréstimo efetuado pelo BCA – Banco Comercial do Atlântico, entidade financiadora.
Em relação às despesas disse que estão contabilizadas o montante de: 5.391.317$00,
referente á aquisições de materiais e mão-de-obra, em relação aos recebimentos estão
contabilizadas o montante de 4.500.000$00.
O Presidente tomou a palavra, disse que a obra está num ritmo satisfatório pese
embora alguns constrangimentos verificados. Em relação ao prazo de execução
entende que a obra vai ser concluída na data antes fixada, caso não houver
constrangimentos maiores.
4. Pelouro da Educação, Cultura e Desporto;
4.1 Apreciação e aprovação do programa e o orçamento em comemoração ao dia 20
de Janeiro.
O Vereador que responde pelo pelouro da Educação, Cultura e Desporto, Domingos
Vaz, apresentou o programa e o orçamento para a comemoração do dia 20 de Janeiro,
(Dia dos heróis nacionais) o programa privilegia as atividades desportivas e culturais,
com destaque para a prova do atletismo, tarde cultural e uma palestra alusiva a data
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a ter lugar no auditório municipal. Segundo o vereador, este ano não vai ser possível a
realização da tradicional prova de hipismo devido a condições precária da pista.
Avançou que já contatou os atletas e os grupos musicais, o convite foi enviado às
localidades pelo que aguarda uma grande participação dos munícipes. Em relação ao
orçamento, disse que os custos das atividades estão prevista em, 32.500$00 (Trinta e
dois mil e quinhentos escudos).
O Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra, disse que o programa podia ser
mais rico, mas face as dificuldades financeiras não é aconselhável programar
atividades que acarreta elevados custos, em relação a palestra, disse que a ideia inicial
era trazer um dos combatente da liberdade da pátria para proferir a palestra, mas tal
intenção não se efetivou. Posto isso, o programa e o orçamento foi aprovado por
unanimidade.
4.2 Carnaval 2017;
Neste ponto da agenda, O vereador Domingos Vaz, usou da palavra, fez uma pequena
abordagem do ponto da situação em que se encontra a preparação do carnaval,
destacando alguns encontros efetuados com os potenciais líderes dos grupos das
localidades de Queimada Guincho, Mosteiros Trás, Murro e Sumbango. Disse que este
ano vão ser retomada o desfile oficial e que está a contar com 3 grupos oficiais para o
desfile. Disse que os grupos estão expectantes em relação a participação financeira da
Câmara e que nesta reunião poderia estabelecer uma disponibilidade que será
utilizada para o carnaval. O Presidente tomou a palavra, disse que se regozija com a
ideia do desfile oficial do carnaval e que este ano será um ano de viragem. Em relação
a participação financeira, disse que a Câmara Municipal vai disponibilizar aquilo que
foi dotado no orçamento ou seja 300.000$00, para apoiar os grupos; escolares, infantis
e oficiais.
5- Pelouro de Desenvolvimento Estratégico e Planeamento e Ação Social.
5.1 Análise dos Processos de solicitação de subsídio dos estudantes colocados em
situação de pendentes;
Face a decisão da reunião anterior no sentido de prorrogar por mais (04) dias o prazo
para que os 09 candidatos a subsídio da Câmara que se encontrava em situação de
pendentes a apresentarem os documentos em falta, o Vereador Pedro Teixeira usou
da palavra, disse que os candidatos foram avisados e todos prontificaram a entrega
dos documentos em falta e sendo assim, cabe a Câmara Municipal, reanalisar o caso.
O coletivo, após alguns esclarecimentos solicitados, decidiu no sentido de contemplar
os 09 alunos na lista dos beneficiários.
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DIVERSOS

7. Decisões e Deliberações;
1- Decidiu no sentido de anular a deliberação nº 04/17 que dava como fim do contrato
de avença entre a Câmara Municipal e o arquiteto, Lamine Alves;
2- Aprova o programa e o orçamento para a comemoração do dia 20 de Janeiro (Dia
dos heróis nacionais)
3- Fixa o montante de 300.000$00 (Trezentos mil escudos) para apoiar a atividade de
carnaval 2017.

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 reunião que
a redigiu.
Gabinete do Presidente, 19 de Fevereiro de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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