Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 08 de outubro de 2020

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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,
Ana Genoveva da Silva Araújo e Luís António de Sousa Teixeira. ------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --De imediato foi colocada a votação a ata da última reunião que foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------De seguida deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Posteriormente procedeu à entrega ao Sr. Dr. Paulo Sousa as estimativas orçamentais,
elaboradas pela DOMAS, relativas às intervenções a efetuar na Sala Polivalente
Municipal e no Centro Municipal de Proteção Civil, anteriormente solicitadas por aquele
vereador municipal. --------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que o senhor Eng.º Jerónimo se mantém de baixa por doença, informando
que, assim que regresse ao serviço virá à reunião de câmara prestar os esclarecimentos
sobre a obra da IMEG, no Gerês. ----------------------------------------------------------------De seguida informou que o ICNF irá, no próximo domingo, iniciar as comemorações dos
cinquenta anos do Parque Nacional da Peneda-Gerês e que este evento contará com a
presença de diversos Secretários de Estado, do Ministro do Ambiente e da Transição
Energética e do senhor Presidente da República. Dadas as restrições de ajuntamento de
pessoas, informou que aguarda indicações do ICNF relativa às pessoas a convidar a estar
presentes naquele evento, acrescentando que comunicará aos visados logo que seja
informado pelo ICNF. -----------------------------------------------------------------------------Informou ainda ter conhecimento que a Casa Civil do senhor Presidente das República
limitou a lotação do auditório a 27 pessoas, situação que restringe consideravelmente o
número de participantes. --------------------------------------------------------------------------Referiu por fim, estar a avaliar com o ICNF a elaboração de um programa alternativo para
assinalar a visita do senhor Presidente da República. -----------------------------------------De seguida informou: ------------------------------------------------------------------------------Que no passado dia 23 de setembro decorreu nos Paços do Concelho uma sessão de
trabalho com as IPSS´s concelhias e que contou com a presença do Diretor do Centro
Distrital de Braga da Segurança Social, Dr. João Ferreira. -----------------------------------Que no dia 28 de setembro iniciaram-se as aulas de música na vila de Terras de Bouro,
estando abertas as inscrições para aulas de música a serem lecionadas em Rio Caldo e na
vila do Gerês. ---------------------------------------------------------------------------------------1

Que se assinalou no passado dia 1 de outubro o Dia Mundial da Pessoa Idosa que, na
impossibilidade de repetir o habitual convívio, marcou-se com a distribuição de uma
brochura através dos correios. --------------------------------------------------------------------De seguida o senhor presidente questionou se mais algum dos senhores vereadores
desejava usar da palavra, o que não se verificou. ----------------------------------------------Sendo dez horas e trinta minutos e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da
Câmara Municipal deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. --------------------------------
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