CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos Vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezassete, com início a
partir das 9H45, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros
reuniu-se em sessão ordinária, a 4ª 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
O Vereador Pedro Teixeira, usou da palavra e informou que participou no workshop
sobre a aplicação do Foresight na preparação do PEDS (Plano Estratégico de
Desenvolvimento Sustentável), que teve lugar na cidade da Praia, de 30 de Janeiro a
03 de Fevereiro. Durante esse workshop foram realizados vários exercícios de
construção de cenários e antecipação do futuro, sob a orientação do Dr Peter, um
Consultor holandês que vive atualmente em Singapura, onde esta metodologia de
planeamento tem tido repercussões muito positivas no processo de desenvolvimento.
Continuando, disse que participou de 06 a 18 deste mês de Fevereiro, no V Curso em
Liderança, Gestão Autárquica e Desenvolvimento Local, do Instituto Pedro Pires para
a Liderança. Trata-se de um curso intensivo e muito rico em ensinamentos práticos em
matéria de liderança e gestão municipal, sendo, por isso, bastante interessante; Por
ultimo disse que teve um encontro com a Arquiteta Helga Vicente do MIOTH, na cidade
da Praia, sobre a preparação e implementação do programa de reabilitação de
assentamentos e moradias a ser levado a efeito pelo MIOTH, em parceria com as
Câmaras Municipais. Do encontro ficou assente que deveremos eleger um bairro do
nosso município para iniciarmos o programa que consistirá na reparação de moradias
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e construção de ruas, acessos, praças, etc. Para tanto, deveremos fazer um
levantamento socioeconómico e territorial, dentro do bairro escolhido, indicando as
intervenções concretas a realizar e os respetivos custos, além de criar fichas individuais
das famílias beneficiárias, com fotografias do chefe do agregado e da moradia a
reabilitar. As obras deverão ser executadas por pequenas empresas locais que terão
de estar devidamente registadas.
De seguida, usou da palavra o vereador Domingos Vaz, informou que participou num
encontro com os vereadores da cultura das Câmaras Municipais de S.Filipe e de Santa
Catarina aonde foi abordado algumas atividades culturais que terão comparticipação
das Câmaras Municipais da Ilha. De seguida, informou que promoveu um encontro
com os líderes dos grupos de carnaval cujo objetivo era sortear o horário do desfile.
Disse ainda que teve um encontro com o comandante da esquadra para dar
conhecimento do itinerário e horário do desfile. Por ultimo, disse que recebeu uma
nota da FICASE, solicitando a lista dos beneficiários dos apoios de transporte escolares
De seguida, tomou a palavra o presidente da Câmara, disse que recebeu a convocatória
para participar no Conselho Geral e Diretivo da Associação dos Municípios, nos dias 10
e 11 de Março a ter lugar na Ilha de Boa Vista, mas devido a sua ausência do país a
Câmara Municipal, será representado pelo vereador Jaime Monteiro.

3. Pelouro da Administração e Parcerias para o Desenvolvimento Municipal;
3.1 Preparação da Sessão da Assembleia Municipal
Neste ponto da agenda dos trabalhos, o coletivo decidiu propor o agendamento da
sessão da Assembleia Municipal do mês de Abril, nos 21 ou 28 do referido mês, com
as seguintes proposta da agenda dos trabalhos: Apreciação da conta de gerência 2016;
Aprovação do relatório de atividades 2016; Alteração da deliberação que
profissionalizou os vereadores.
3.2 Escolha do primeiro bairro para a intervenção do programa de reabilitação;
No âmbito de um programa de reabilitação urbana a levar a cabo pelo Ministério das
Infraestruturas e Ambiente, a Câmara Municipal dos Mosteiros, foi convidada para
eleger uma localidade do Município para ser intervencionado no melhoramento físico,
com construções de praças e melhoramento de ruas e habitação. Assim sendo, o
vereador que responde pela área social, Pedro Teixeira, usou da palavra, disse que foi
contactado pelo MIT no sentido do mais breve possível para a CMM indicar a
localidade escolhida. Disse que tem percorrido as localidades e que de acordo com o
perfil traçado pelo programa, trouxe como proposta as localidades de Murro e de
Relva.
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Posto isso, o vereador Jaime Monteiro, usou da palavra, disse que congratula com o
programa mas entende que as localidades de Mosteiros Trás, nomeadamente;
Fonsaco ou Queimada Trás deveria constar da proposta. Aproveitou para alertar que
a localidade de Mosteiros Trás é a maior em termos de população mas tem recebido
pouca intervenção da Câmara Municipal e que há muitas necessidades no
melhoramento de vias de acesso. De seguida, usou da palavra o presidente da Câmara
Municipal, congratula com a opinião do vereador Jaime Monteiro, mas é de opinião
que a Câmara Municipal tem feito algum esforço para o desenvolvimento harmonioso
de todas as localidades e Mosteiros Trás não foge à regra. Entende que a localidade de
Murro pela sua orografia devia ser o primeiro privilegiado no programa. De seguida a
proposta foi levada à consideração dos vereadores, a localidade de Murro foi
sufragada pela maioria.
4. Pelouro da Ação Social e Desenvolvimento Estratégico
4.1 Aprovação de uma lista de 15 casas de banho a serem construídas e aprovação
da lista de apoios habitacionais.
O Vereador, Pedro Teixeira, responsável pelo pelouro da Ação Social, apresentou ao
elenco camarário uma proposta de munícipes que solicitaram apoios para a
construção de casas de banho e melhoramento de habitações. Disse que ciente às
dificuldades financeiras da tesouraria Municipal, privilegiou enquadrar na lista os que
apresentaram menor custo de intervenção. Disse ainda, que a proposta vai ao
encontro da ação programada do pelouro para este trimestre.
O Coletivo após uma análise cuidadosa da lista, decidiu no sentido de aprovar a
proposta apresentada e incumbiu o secretário municipal para em sintonia com o
vereador Pedro Teixeira, alocar os recursos financeiros para o efeito.
4.2 Apreciação da proposta da comemoração do mês de Março (Mês da Mulher)
Neste ponto de agenda, o Vereador Pedro Teixeira, apresentou uma proposta do
programa para a comemoração do Mês de Março “Mês da Mulher” com atividades de
cariz cultural, desportivo e com um fórum sobre o tema “papel das mulheres na
educação dos filhos”. As atividades estão programadas para iniciarem no dia 8/3 (dia
internacional das mulheres e término no dia 27/3 (dia da mulher cabo Verdiana). O
Coletivo após alguns pedidos de esclarecimentos sobre o assunto, decidiu por
unanimidade aprovar o programa.

Abordagem do festival do café.
O vereador, Domingos Vaz, usou da palavra neste ponto de agenda, disse que agendou
este assunto, com fito de dar a Câmara Municipal o conhecimento do estado de
preparação do festival de café, disse que o grupo “Cold Play “, vai participar no evento
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bem como o grupo Raiz de Polon, avançou que está a preparar uma exposição de
espólio de café. De seguida o Presidente usou da palavra, disse que a Câmara
Municipal terá que trabalhar bem o festival, uma vez que o evento já é conhecido no
país e na diáspora, entende que a Câmara Municipal deverá escolher a data para o
festival e trabalhar convenientemente um programa e o orçamento. Sendo assim após
uma discussão sobre o assunto, foi decidido fixar o festival de café para os dias 7 a 10
de Abril e incumbiu o vereador Domingos Vaz, para apresentar na próxima sessão o
um programa e o orçamento.

DIVERSOS
O Coletivo analisou um pedido dos funcionários, Eunice de Pina, Alberto de Andrade,
Maria das Dores Vieira e Aguinalda Mendes, solicitando o apoio para o pagamento de
propinas de uma formação efetuada no IEFP – Fogo. A Câmara Municipal, regozija e
encoraja a todos os funcionários que esforçam para o aumento de conhecimento, o
coletivo entende que a Câmara Municipal não pode ficar alheia a essa atitude nobre
dos funcionários. Assim sendo, foi decidido apoiar com 50% do custo da formação.
Foi analisada e decidido contratualizar dois jovens das localidades de Rocha Fora e
Atalaia, para fazer o levantamento socioeconómico de famílias carenciadas a serem
beneficiadas com a ligação de água, mediante uma gratificação no montante de
10.000$00 (Dez mil escudos) cada.
Foi analisada e decidido apoiar a escola secundária dos Mosteiros, através do Gabinete
Vocacional, com o montante de; 15.000$00 (quinze mil escudos) para o transporte de
alunos numa visita de estudo.
Foi decidido doar um lote de lavas vulcânicas na localidade de Relva à munícipe
carenciada Débora Andrade.
7. Decisões e Deliberações;
1- Aprova a lista dos beneficiários para os apoios na conclusão de casas de banho e
reparação de habitação
2- Aprova o programa da comemoração do mês de Março “Mês da Mulher”
3- Propõe a realização da sessão da Assembleia Municipal, nos 21 ou 28 de Abril.
4- Escolhe a localidade de Murro para o programa de reabilitação urbana a ser
financiada pelo MIT.
5- Decidiu no sentido de mandar vedar o campo de futebol de Rª Ilhéu e proceder a
limpeza.
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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, 27 de Fevereiro de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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