Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 29 de Julho de 2021

No dia 29 (vinte e nove) 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. ---------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia um de Julho de dois
mil e vinte e um, que havia transitado para esta reunião, à consideração dos senhores
vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Paulo Sousa, que participou nesta reunião via zoom, tomou a palavra
para dizer que havia ficado de enviar, por escrito, uma informação complementar à sua
intervenção, mas que, não o tendo feito, “a ata pode ser aprovada como está”.------------Assim sendo, o senhor Presidente colocou essa ata a votação, tendo sido aprovada por
UNANIMIDADE.----------------------------------------------------------------------------------Igualmente, o senhor Presidente colocou à consideração dos senhores vereadores a ata
da reunião do dia quinze de julho.----------------------------------------------------------------Tendo perguntado se havia alguma alteração a fazer à mesma, foi respondido que não.
Então, o senhor Presidente colocou esta ata a votação, tendo sido aprovada por
UNANIMIDADE.----------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------------------------Abordou também os resultados oficiais dos sensos de dois mil e vinte e um, tendo
proposto que este assunto fosse tratado de forma mais aprofundada, na próxima reunião,
o que foi aceite.------------------------------------------------------------------------------------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:------------------------------------------------------------------------------------------
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- Que a inauguração do Espaço Memória Geresão ocorrerá no dia trinta e um de julho
no CAT ( centro de animação turístico) do Gerês, tendo relembrado o convite já enviado
aos senhores vereadores para estarem presentes. ---------------------------------------------- Os postos de turismo foram renovados na imagem e o horário do Posto de Turismo do
Gerês foi alargado.----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal comparticipará na integra, para o ano letivo de 2021/2022, os
livros de Fichas de Trabalho complementares, adotados pelo Agrupamento de Escolas, a
todos os alunos que se encontrem a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico.------- Que se realizou no dia quinze de julho uma sessão do Conselho Municipal de
Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre os trabalhos de reabilitação e valorização do rio Homem, que uma equipa de
Sapadores dos Rios está a realizar, inclui a valorização e limpeza das margens, tendo
esta equipa recebido formação, teórica e prática, que lhes foi dada pelo Dr. Pedro Teiga.
Esta intervenção é só para o ano de dois mil e vinte, mas poderá vir a ser renovada,
concluiu o senhor Presidente.----------------------------------------------------------------------- Que os Táxis do Concelho estão a renovar a publicidade que se traduz na divulgação
de imagens emblemáticas dos locais referenciadores do nosso território. O encargo com
esta publicidade institucional é da responsabilidade do Município.--------------------------O senhor Presidente voltou a perguntar aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.---------------------------------------------------------------------------Sendo dez horas e vinte 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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