Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 17 de Setembro de 2021

No dia 17 (dezassete) do mês de setembro 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
e Ana Genoveva da Silva Araújo. ----------------------------------------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. --------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --Seguidamente deu conta da ausência do senhor Vereador Luís António de Sousa Teixeira,
cuja comunicação foi efetuada via e-mail no dia catorze de Setembro, sendo substituído
pelo senhor Vítor Tiago Fernandes Mendes. ---------------------------------------------------Prosseguindo o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia nove de Setembro à
apreciação dos senhores vereadores. ------------------------------------------------------------Tendo perguntado se havia alguma correção ou alteração a fazer, foi respondido que não.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta esta ata à votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------Dando continuidade à reunião, e antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente prestou
informação 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. ---------------------------------------------------------------------------Continuando o senhor Presidente deu conhecimento aos senhores vereadores das
ocorrências e atividades verificadas desde a última reunião. --------------------------------Começou então por se referir ao início do ano escolar no dia dezasseis de Setembro, tendo
referido que “tudo decorreu como o esperado”, passando então a palavra à senhora
Vereadora Ana Genoveva, detentora do Pelouro da Educação, para melhor informar
sobre esse acontecimento. -------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora tomou a palavra, tendo dito: --------------------------------------------“No que concerne à Educação, mais propriamente ao início do ano lectivo 2021/2022, a
Sra. vereadora informou que o Sr. Director José Antunes pediu a demissão em julho e
esteve em funções até 31 de agosto. No dia 01 setembro o sr. Prof Manuel Adelino
assumiu as funções como diretor provisório. Neste momento encontra-se a decorrer o
processo para a nomeação do novo diretor, em que o único que concorreu foi o sr. Prof.
João Madeira. ---------------------------------------------------------------------------------------1

O início do ano lectivo foi no dia 16 de setembro, com as apresentações durante a parte
da manhã, para todos os ciclos de ensino. No dia de hoje, dia 17, começaram as aulas, já
com abertura de cantina, prolongamentos e apoio ao estudo, valência de apoio ao às
famílias, da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------O plano transportes foi elaborado de acordo com as necessidades dos nossos alunos, que
são transportados pela frota da câmara, pelas IPSS e junta freguesia de Moimenta e pelas
empresas de transportes verde Minho, Transdev e empresa hoteleira do Gerês. Tudo foi
acautelado para o ano iniciar e decorrer sem constrangimentos. Como vereadora da
educação desejo um bom ano escolar a todos os nossos alunos” ----------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente informou que “desde o dia seis de Setembro, entraram
em funcionamento os balcões centralizados nos Municípios de Terras de Bouro, Amares,
Barcelos, Braga, Esposende e Vila Verde, em que, através deste projecto denominado
BUPi (Balcão Único do Prédio) é possível aos proprietários cadastrar ou mapear de forma
gratuita os seus prédios rústicos e mistos”. -----------------------------------------------------Este balcão, disse o senhor Presidente, encontra-se instalado no Espaço Internet, e
funcionará até final do ano de dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------Informou também que “a apresentação e inauguração destes balcões era para ser feita, a
nível nacional, aqui em Terras de Bouro, com a presença de dois ou três secretários de
estado, mas, face às atuais circunstâncias de pandemia, essa cerimónia foi adiada para
data a anunciar”. ------------------------------------------------------------------------------------Depois das informações prestadas o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores
se queriam usar da palavra. -----------------------------------------------------------------------O senhor vereador Paulo Sousa tomou a palavra para referir que “algumas pessoas
procuraram-me dando conta que a água, em certos sítios, aqui na Vila, aparece
amarelada” tendo perguntado ao senhor Presidente se “sabe o que se passa ?” -----------O senhor Presidente tomou a palavra, tendo respondido ao senhor Vereador que “tenho
informação que isso tem acontecido no lugar da Seara, em Rio Caldo, mas tem a ver com
os filtros que já foram substituídos e melhorou a filtragem da água e, por conseguinte, a
cor”. --------------------------------------------------------------------------------------------------“Aqui na Vila, a acontecer o que diz, temos que ver, pelo que vou comunicar à senhora
Engª Liliana da Divisão de Águas e Saneamento”. --------------------------------------------“Em Rio Caldo isso aconteceu mas já está resolvido e a qualidade da água não foi posta
em causa”. Concluiu o senhor Presidente. ------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente, Adelino Cunha, corroborou o anteriormente dito pelo senhor
Presidente, tendo esclarecido que “em Rio Caldo, isso aconteceu, porque foi comprada
uma bomba nova que tinha muita força e os filtros não eram os adequados. Foram
mudados os filtros e o problema ficou resolvido, contudo, a água nunca esteve imprópria
para consumo”. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente reforçou, o anteriormente dito, afirmando que “foi feito um grande
investimento nesse local”. -------------------------------------------------------------------------2

Depois o senhor Presidente quis, de forma muito sucinta, fazer uma retrospetiva do que
de essencial aconteceu e foi feito durante o mandato de quatro anos que agora termina. Assim, referiu que “estes últimos quatro anos foram de uma dedicação total e continua”.
Prosseguindo, dirigiu “ um agradecimento aos chefes de divisão, senhor Arquiteto
Manuel Martins, Dr. Cristóvão e Dr. Paulo Antunes, dado que o senhor Eng.º Jerónimo
trabalha mais com o senhor Vice Presidente”. -------------------------------------------------Estendeu este agradecimento “aos funcionários municipais, mesmo aos que fogem para
trás do palco e não quiseram vestir a camisola do Município”. -----------------------------“Nem tudo fizemos bem, mas fizemos tudo para fazer o melhor, por todos e por Terras
de Bouro”, disse o senhor Presidente. -----------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, o senhor Presidente retomou os agradecimentos tendo
dito “agradeço ao Gabinete de Apoio, à Liliana e ao Avelino, agradeço ao Dr. Adelino
Cunha, meu companheiro de todas as lutas, à Dr.ª Ana Genoveva pelo trabalho e o meu
obrigado por nos ter ajudado à criação de condições”. ---------------------------------------“Desejo as maiores felicidades pessoais e profissionais e sobretudo muita saúde a cada
um de vós”, concluiu o senhor Presidente. -----------------------------------------------------O senhor Vereador Paulo Sousa tomou também a palavra para dizer que “ando nisto há
doze anos. Há doze anos com Joaquim Cracel, a seguir no MPT (movimento partido da
terra) e neste mandato que agora termina, como independente no Terras de Bouro o Nosso
Partido”. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador disse que “gostei, adorei ter servido Terras de Bouro”, mas refere
como negativo “ter ficado magoado com o funcionamento da própria política autárquica”.
Ao senhor Presidente disse “que o seu trabalho foi meritoso. Mostra-se muito interessado
com o trabalho que faz e não veio aqui para ver a banda passar”. --------------------------Continuando, o senhor vereador referiu que “só tenho pena que algumas obras tenham
ficado para o fim, como a estrada da Ermida” e reforçou “mas o senhor Presidente esteve
muito bem”. -----------------------------------------------------------------------------------------Depois, disse que “a compra do Pavilhão, na freguesia da Balança, é para armazém e
deveria ser para fins que gerassem desenvolvimento da economia” repetindo, logo de
seguida a convicção “mas no geral o trabalho foi muito positivo”, sendo de considerar
que “faltou um bocadinho de transparência e dou como exemplo o da prescrição nos
pagamentos da água, em que, aqui há tempos, o senhor Presidente pediu que a prescrição
da água não viesse à reunião da Câmara”.------------------------------------------O senhor Presidente tomou de imediato a palavra para altercar relativamente ao que o
senhor vereador acabava de dizer. ---------------------------------------------------------------“Dou-lhe três notas”: -------------------------------------------------------------------------------1- “O projecto empresarial da Balança está quase pronto e irá englobar o armazém
municipal e aproveitaremos ainda o terreno para criar mais quatro ou cinco lotes”.
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2- “No que diz respeito à água, recuperamos mais de cento e vinte mil euros de
dívidas. Uma dívida que existia e ainda existe tem a ver com as rendas, mas
estamos em condições de, até ao dia vinte e quatro de Setembro, quantificar esses
valores”. ------------------------------------------------------------------------------------3- “O Centro Municipal de Proteção Civil avançará brevemente e nós precisamos de
ter um armazém para todo o material da câmara que será lá na Balança”. -------Relativamente ao que afirmou de que só fizemos projectos que vinham do passado “quero
contradizer mais uma vez, porque se é certo que alguns projectos vinham do passado,
como foi o caso das escolas, o que é verdade é que fomos nós que lhe demos andamento
e os executamos”. ----------------------------------------------------------------------------------“No caso da estrada da Ermida foi uma luta muito grande e por isso o ter avançado mais
tarde, mas com todos os pareceres e autorizações exigidos”. --------------------------------“O PDM (plano director municipal) está a decorrer”. ----------------------------------------“As reuniões foram feitas, não havendo contenção de tempo nas intervenções e duração
das mesmas, tendo sido prestados todos os esclarecimentos que foram sendo pedidos”.
“Sempre houve muita transparência” concluiu o senhor Presidente. -----------------------O senhor Vereador concordou com tudo, reafirmando que “nem sempre tive a informação
completa, no caso dos concursos de obras em que, na parte formal, por vezes não tive
conhecimento dos concursos de segunda praça”. ----------------------------------------------O senhor Presidente respondeu ao senhor Vereador dizendo-lhe “vá às atas e diga-me se
não foi tudo informado, aliás aproveito para o informar que há um mês atrás, por três
vezes os helicópteros colheram água no açude do Rio Homem (tenho fotos que lhe posso
mandar), o que para si era complicado, ou quase impossível por “ter sido construído
debaixo das linhas de alta tensão” “. ------------------------------------------------------------“Reitero que nunca escondi nada e sempre houve o máximo de transparência”. Concluiu
o senhor Presidente. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador reconheceu que nem sempre prestou toda a atenção às atas mas que
iria rever a informação vertida nas mesmas. ---------------------------------------------------Sendo dez horas e quarenta e cinco 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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