Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 15 de Julho de 2021

No dia 15 (quinze) do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, no Edifício dos
Paços do Concelho e na sala de sessões da Câmara Municipal, compareceram os
seguintes elementos que constituem o Executivo Municipal para o Quadriénio de dois
mil e dezassete a dois mil e vinte e um: - O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Paulo Alexandre Vieira e
Sousa, Luís António de Sousa Teixeira e Ana Genoveva da Silva Araújo. ----------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------A iniciar, o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia um de Julho de dois mil e
vinte e um à consideração dos senhores vereadores.-------------------------------------------Perguntado se havia alguma alteração ou correcção a introduzir, o senhor Vereador
Paulo Sousa, tomou a palavra, tendo considerado que a mesma não fazia referência ao
que disse ter proposto ao senhor Eng.º Jerónimo no período de esclarecimento sobre o
edifício da IMEG no Gerês, desejando então que fosse vertido nessa ata, que propôs ao
senhor Eng.º Jerónimo, chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo, “que seja feito
um projecto de loteamento”.-----------------------------------------------------------------------Assim sendo, e por solicitação do senhor Presidente, ficou o senhor vereador de enviar,
por escrito, o que entende que deve ser introduzido nessa acta.------------------------------Por tal facto, o senhor Presidente propôs, e foi aceite, que essa acta transite à reunião
seguinte para reapreciação.------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente deu conhecimento das operações orçamentais e das
decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências que lhe foram conferidas no
início do mandato.----------------------------------------------------------------------------------Perguntou depois aos senhores vereadores se tinham algum assunto para expor e se, por
conseguinte, queriam usar da palavra.-----------------------------------------------------------Foi respondido que não.---------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das ocorrências e
actividades verificadas desde a última reunião.-----------------------------------------------Assim disse:------------------------------------------------------------------------------------------ Que faleceu o pai da D.nª Idalina, funcionária do Município, sendo feito um Voto de
Pesar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e três do mês de julho terá uma reunião com a senhora Secretária de
Estado do Ambiente, Dr.ª Inês Costa para, mais uma vez, falar sobre o saneamento na
Freguesia de Souto e a situação da ETAR do Vale do Cávado.------------------------------1

- A inauguração do Espaço Memória Geresão ocorrerá no dia trinta e um de julho no
CAT Gerês, sendo oportunamente enviado o convite aos senhores vereadores.------------ Que a Equipa de Busca e Salvamento da GNR já está aquartelada no CAT Gerês,
muito embora ainda não tenha sido feita a inauguração daquele espaço, que foi
readaptado para esse fim, pela Câmara Municipal.---------------------------------------------- Os Bombeiros do Distrito de Braga e de Terras de Bouro já estão no Gerês para dar
apoio nas áreas para as quais estão habilitados.-------------------------------------------------- Que os Sensos dois mil e vinte e um já foram dados como fechados, tendo a aprovação
sido assinada no dia catorze de julho. O Mapa será enviado aos senhores Vereadores.---- Há um novo mapa turístico das Caldas do Gerês que substitui o existente, já com mais
de cinquenta anos.------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao transporte para exames nacionais, que o Município disponibiliza aos
alunos para a sua realização, a marcação deve ser feita através do e-mail fornecido.
- Que Terras de Bouro integra o Guia Termal do Eixo Atlântico, lançado no dia cinco de
julho em cooperação com vários municípios do Norte de Portugal.-------------------------- Sobre o encerramento da estrada da Ermida, que foi publicado um Edital interditando
o trânsito entre a E.D. 308.1 e o CM 1276 das oito horas de segunda a sexta, desde o
dia doze de julho até ao dia vinte e três de julho, com excepção dos veículos prioritários
e para as moradias do lanço inicial, atendendo à necessidade do uso de explosivos,
durante os trabalhos em curso.--------------------------------------------------------------------O senhor Presidente voltou a perguntar aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.---------------------------------------------------------------------------Sendo dez horas e trinta minutos e não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente
da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ---------------------------------
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