Câmara Municipal da Ribeira Brava

Secretaria Geral


Sessão Ordinária
Acta nº05
Aos nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, no edifício da Câmara
Municipal e salão dos Paços do Concelho, reuniu-se,
reuniu se, previamente convocado, para a quinta reunião
ordinária, o Elenco camarário, na qual estiveram presentes:
Américo Sabino Soares Nascimento,
Nascimento Presidente
Carlos Manuel Soares Centeio Barbosa, Vereador
Adilson César Fortes Dias Melicio, Vereador
Francisco Lubrano Duarte Barbosa Vicente, Vereador
Tânia Neves dos Reis, Vereadora
Natalina Fortes Silva, Secretária Municipal

ORDEM DO DIA:
1. Aprovação da acta da reunião anterior
2. Informações Gerais
3. Fórum Cultural Nacional
4. Programa das festividades do dia do Município
5. Alienação de terrenos


1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Foi aprovada a acta da quarta sessão ordinária realizada no dia 25 de Setembro.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
Após aprovação da acta da reunião anterior, deu-se
deu início às informações, tendo o Presidente levado
ao conhecimento da equipa camarária, as acções
a
que a seguir se apresenta:
 Assinatura do Contrato Programa com o Ministério da Saúde,
Saúde, durante a sua estadia na
cidade da Praia, de 27 a 30 de Setembro, para a reabilitação do Centro de Saúde da Ribeira
Brava, no valor 5.970.000,00 e reunião com o Ministério da Cultura sobre a realiz
realização do
Fórum Cultural Nacional;
 Chegada, em S.Vicente,, do contentor com donativos do Comité Spencer
Spencer, de Luxemburgo,
cujo embarque para S.Nicolau será efectuado nos próximos dias;
 Visita de S. Excia o Presidente da República, ao Município da Ribeira Brava, nos dias 01 e
02 de Outubro;
 Inauguração da Residência Estudantil,
Estudantil no dia 11 de Outubro, com a presença de uma
Delegação da Embaixada do Japão no Senegal;



Inauguração da Estrada que liga a Vila da Ribeira Brava ao Aeroporto, no dia 13 de
Outubro, com a presença do Sr. Primeiro Ministro.

Para concluir a sua intervenção nesse ponto, o Presidente referiu-se ao convite recebido no âmbito
da realização da Feira denominada “Back to the Roots Travel Show” que terá lugar no mês de Maio
de 2013, nos EUA.
O Vereador Carlos Barbosa, na sua intervenção, fez o relato da sua participação, juntamente com a
Secretária Municipal, Natalina Silva, na 1ª jornada descentralizada, que aconteceu na cidade da
Praia, nos dias 01 e 02 de Outubro, promovida pela Direcção Geral da Descentralização e
Administração Local (DGDAL), sobre o Novo Classificador Orçamental, em vigor desde Janeiro de
2012, com o objectivo de levar ao conhecimento dos técnicos dos Municípios, das alterações e
implicações que irão se verificar-se com a elaboração do orçamento para o ano 2013, de acordo
com o Novo Classificador, e durante a qual, foi também discutida a questão da apresentação das
contas do ano de 2012, com base nesse Novo Classificador, conforme as exigências do Tribunal de
Contas.
3. FÓRUM CULTURAL NACIONAL
Segundo o Presidente, o Fórum é uma actividade realizada pelo Ministério da Cultura, com forte
parceria da Câmara Municipal e, a partir da qual, deve-se tirar o maior proveito com vista à
promoção do Município. O mesmo terá lugar de 24 à 28 de Outubro, devendo abranger uma
participação activa dos munícipes.
Para a promoção do Município da Ribeira Brava, a Câmara Municipal propõe a realização de um
leque de actividades, nomeadamente a projecção de fotografias e vídeos, elaboração e distribuição
de folhetos informativos e de interesse turístico sobre espaços para alojamento, principais
actividades culturais e datas da sua realização, como investir em Ribeira Brava, bem como a
produção de DVD’s para comercialização.
Ainda no âmbito desse Fórum, a Câmara Municipal propõe parcerias com o Ministério da Cultura
na área de reabilitação do património existente, nomeadamente, a Casa de Memória do Carnaval, o
Forte de Preguiça, o Orfanato e a Vila da Ribeira Brava, e também na concretização de acções
ligadas ao Carnaval, ao apetrechamento das Casas de Cultura e Museu da Cidade, ao teatro, às
festas juninas e a criação de um Estúdio de gravação.
4. PROGRAMA DAS FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICÍPIO
Nesta reunião foi feita uma primeira abordagem daquilo que se propõe para o programa das
festividades do dia do Município, englobando Inaugurações, Actividades Culturais e Actividades
Desportivas, conforme a seguir se apresenta:
1.









Inaugurações
Inauguração da Residência Estudantil
Inauguração da estrada Ribeira Brava/Aeroporto
Inauguração da rua do emigrante – Juncalinho
Inauguração da interligação e adução de água Ribeira Brava/Juncalinho
Inauguração da requalificação das ruas de Chãzinha
Inauguração de casas para jovens quadros
Inauguração da dessalinizadora
Inauguração do Telecentro de Talho

2. Actividades culturais
 Fórum Cultural Nacional
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Espetáculo com grupos musicais
Gala de violinistas naturais da Ribeira Brava
Actuação da escola de música
Espetáculo teatral
Dança tradicional
Exposição de fotografias sobre Preguiça

3.







Actividades desportivas
Dia do Desporto Cabo-verdiano
Torneio de futebol
Jogos inter - polos escolares
Ginástica acrobática
Torneio de futebolinho
Gala do Desporto

5. ALIENAÇÃO DE TERRENOS
Para finalizar a Câmara aprovou um pedido de terreno conforme se segue:
Nome

JOSÉ MANUEL SILVA CONCEIÇÃO

Residência

Naturalidade

Área do
terreno

Itália

São Nicolau

294,4 m2

Localização
PU Chã Norte
Quart. 52; Lote 03

E, não havendo mais nada a discutir, encerrou-se a sessão e, para constar, dela se lavrou a presente
acta que, depois de lida e ratificada, vai ser assinada por todos e por mim, Natalina Silva, que a
escrevi.
………………………………………….
/Américo Sabino Soares Nascimento/
……………………………………………..
/Carlos Manuel Soares Centeio Barbosa/
……………….…………………………..
/Adilson César Fortes Dias Melicio/
………………………………………….
/Tânia Neves dos Reis/
………………………………………………
/Francisco Lubrano Duarte Barbosa Vicente/
…………………………………………
/Natalina Fortes Silva/
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