CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

(MANDATO 2013-2017)

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE 2016
Aos oito dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, pelas dez horas, em
cumprimento de convocatória emanada nos termos do disposto n.º 3 do art.º 40.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, reuniu a Câmara Municipal de São
Vicente, no edifício dos Paços do Município, em reunião ordinária, de caráter privado. ------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------A ordem de trabalhos, estabelecida e distribuída pelo Senhor Vice-Presidente Câmara
Municipal, no exercício da presidência, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do art.º
35º, em cumprimento do n.º 2 do art.º 53.º daquele diploma legal, consta do edital
convocatório n.º 119/2016, de 5 de setembro, em anexo, o qual se tem aqui por
integralmente reproduzido, para os devidos efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – PRESENÇAS --------------------------------Estiveram presentes na reunião, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, no
exercício da presidência, Fernando Simão de Góis, e os Senhores Vereadores, José
António Martins Mendonça e César Gregório Nóbrega Pereira. -------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS ---------------------------------------Registou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês e da Vereadora Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos por se
encontrarem oficialmente de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIO AO ORGÃO – PRESENÇAS ----------------------------------Em conformidade com disposto no n.º 2 do art.º 57.º da lei supra referida, esteve presente,
para prestar apoio ao órgão, a Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação da Câmara
Municipal, Rosybell Jackeline Claudino dos Santos, que secretariou a reunião. ----------------Página 1 de 4
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----------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO --------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal verificou, em cumprimento do disposto no
art.º 54.º da Lei supra citada, estar assegurado o quórum constitutivo e deliberativo, pelo
que achando conforme os requisitos para o início da reunião, declarou em voz alta, abertos
os trabalhos, cuja decorrência se processou como infra se regista. ----------------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------Entrados neste período, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal perguntou aos
Senhores Vereadores se pretendiam usar da palavra. -------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para questionar
sobre os custos associados à realização das Festas de São Vicente 2016, solicitando uma
estimativa dos mesmos. Questionou-se também, dos apoios cedidos ao Arraial de Ponta
Delgada, interrogando-se de que forma o Município procedeu ao apoio. -------------------------No uso da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que os custos com as
Festas de São Vicente foram, aproximadamente, os mesmos valores que no ano transato.
Mais informou que o apoio cedido ao Arraial da Ponta Delgada foi a nível dos serviços da
Cruz Vermelha Portuguesa, PSP de São Vicente, aluguer de WC´s e Banda de música. –
Ainda no uso da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara parabenizou todos os que
contribuíram para a realização das Festas de São Vicente e a todos os que nos visitaram,
lamentando a ocorrência do tráfego automóvel registado no dia 25 de agosto de 2016,
embora sendo alheio ao Município. ---------------------------------------------------------------------Solicitou novamente a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para
expressar a sua preocupação com o Arraial da Ponta Delgada, no âmbito do número de
romeiros, que têm vindo a diminuir de ano para ano, visualizando um desfasamento em
relação a outros arrais, bem como a dimensão do arraial, uma vez que este também tem
vindo a diminuir, ocorrendo uma maior concentração dos romeiros junto à Igreja. Informou
que esta ocorrência poderá resultar da ausência do enfeitamento de alguns cantões, que
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outrora eram enfeitados. Sugeriu que, possivelmente, uma das soluções para contornar
esta tendência passaria pela dinamização do Sítio do Açougue, após requalificação do
Solar do Aposento e da via junto a este. ------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara enalteceu a Confraria do
Santíssimo Sacramento, pelo excelente trabalho realizado no Arraial da Ponta Delgada. ------------------Ainda no uso da palavra, referiu que, futuramente, será necessário dinamizar os eventos
que estão a desvanecer, incrementando atividades durante esses eventos, que possam
atrair mais forasteiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador César Gregório Nóbrega Pereira para informar que
seria necessário aumentar o serviço de transporte para os arraiais, não só desde o funchal,
mas também de Boaventura, possibilitando a população local a visitar as festividades. ------Solicitou novamente a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para
questionar se há intenção do Município participar na Festa do Vinho, no próximo ano. E
sugeriu que o local ideal para realizar a atividade seria junto à Adega de São Vicente. ------No uso da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que existe o intuito de
organizar uma atividade inserida na festividade referida, para o próximo ano. ------------------Ainda no uso da palavra o Senhor Vice-Presidente aproveitou a ocasião para dar a
conhecer aos Vereadores presentes, a aplicação mobile “YUBA”, na qual, o Município
associou-se. Informou que esta aplicação consiste em disponibilizar informações do
Concelho a quem nos visita, tais como: “o que fazer”, “o que visitar”, entre outras
informações. -------------------------Mais informou que a toponímia do Concelho está praticamente pronta, frisando que as
georreferenciações estão concluídas e que a Comissão Municipal de Toponímia irá se
reunir na próxima semana, dia 13 de setembro, para proceder a pequenas correções que
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possam existir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal deu por
encerrado este período e determinou o seu encerramento por não haver “ordem do dia”. ---------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das onze horas e para constar, foi elaborada a presente
ata, nela se contendo o resumo essencial do que de relevante ocorreu e foi deliberado
nesta sessão, a qual, após ter sido lida em voz alta e achada conforme, foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal
(Fernando Simão de Góis)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(José António Martins Mendonça)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)

A Secretária
(Rosybell Jackeline Claudino dos Santos)
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