
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°47

—Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de Nordeste,

edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas dez

horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste, sob a

Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton Borges

Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luis Outra Borges. —-

---Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

Oeus Pacheco de Meio Franco. — —-— —

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.— —

—ATADA REUNIÃO ANTERIOR— —-—— — ——-—

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia seis de julho corrente, a qual foi

aprovada, por unanimidade.----—-— — — ———--——

— ——ANTES DA ORDEM DO DIA ———

---Neste período, o Sr. Presidente da Câmara, manifestou a sua satisfação pela

forma como decorreram as festas do Nordeste 2015, realçando de um modo especial

os dias de atuação dos dois cabeças de cartaz, Badoxa e José Cid e a adesão do

público aos mesmos, tendo sido mais uma vez o objetivo deste executivo alcançado,

e que o Nordeste no segundo ano com o sistema de recinto fechado, tinha esgotado

os bilhetes, frisando ainda que na festa do chicharro foram precisos quatros anos

para que tal acontecesse. ——— —-——

-—Oe seguida, interveio a Sra. Vereadora Sara Sousa para referir de que no dia em

que esgotaram os bilhetes tinha presenciado o descontentamento de algumas

pessoas de fora do concelho a manifestarem a sua indignação por não terem

conseguido apanhar bilhetes, dizendo que o recinto para a realização de espetáculos
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daquela natureza tinha que ser melhor pensado para evitar situações semelhantes

nofuturo. —

---Em resposta, o Sr. Presidente disse que não iria assumir o risco de colocar mais

pessoas no recinto por motivos de segurança, dizendo preferir a insatisfação das

1.500 pessoas que ficaram fora do recinto, a colocar em causa a segurança das

mesmas, questionando ainda a Sra. Vereadora Sara Sousa como mudar de recinto,

afirmando ser o local onde foi feita a atuação um sitio nobre e que o mesmo era para

manter

---Manifestou ainda o seu apreço pelo trabalho desempenhado por todos os

profissionais que compuseram a equipa da PSP e da Segurança privada que

prestaram um excelente serviço durante as Festas do Nordeste, proporcionando as

melhores condições de segurança a quem nos visitou e participou nos espetáculos.--

---Ainda sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Milton Mendonça para se referir

à ação pedagógica da, Inspeção Regional das Atividades Económicas e da PSP para

quando chegasse ao dia tudo corresse bem, tendo ultrapassado todas as

expetativas, referindo também que os recintos fechados têm de respeitar a

segurança daí existirem limites de lotação.

ORDEM DO DIA

---CADA — COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS -~

DECISÃO SOBRE A QUEIXA APRESENTADA PELO VEREADOR ROGÉRIO

FRIAS

---Presente o ofício número mil e quarenta e cinco, de trinta de junho findo, da

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, informando que o processo

registado naqueles Serviços com o número trezentos e setenta e cinco foi

arquivado.

---A Câmara tomou conhecimento.

---COMISSÃO DE FESTAS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO -

CONVITE PARA INCORPORAR A PROCISSÃO

—-Presente o convite da Comissão de Festas da Paróquia de Nossa Senhora do
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Amparo da Algarvia, para participar na procissão em louvor da Padroeira, que terá

lugar no próximo dia vinte e seis de julho. — —

---A Câmara tomou conhecimento.--— — —------—-----------

---DR. JOÃO DE MELO - AGRADECIMENTO DO VOTO DE CONGRATULAÇÃO

---Presente um email, datado de seis de julho corrente, do Dr. João de MeIo,

acusando a receção, bem como agradecendo o gesto amável e generoso desta

autarquía, na aprovação por unanimidade, do Voto de Congratulação pelo seu

agraciamento com a Ordem do Infante Dom Henrique, atribuida pelo Presidente da

República e entregue pelo representante da República nos Açores, no âmbito das

comemorações do Dia de Portugal. —----- —

-—A Câmara tomou conhecimento.--------- —--—-—--- —

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO — — — —

---Presente o relatório sobre a execução do plano financeiro respeitante ao

empréstimo para saneamento financeiro do município, relativo ao primeiro semestre

dedoismilequinze.—--—--— — — — —

--A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria concordar com o referido

relatório e submeter o mesmo a apreciação da Assembleia Municipal.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges. — —---------

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa que justificaram a sua posição através da declaração de voto

que a seguir se transcreve. —---- — —------

---“Os Vereadores Os Vereadores do Partido Social Democrata (PSD) Rogério Frias

e Sara Sousa consideram que não lhes parece devidamente fundamentado o

assunto relativo à atribuição de subsídios e transferências/apoios, dado que a

situação apresentada no respetivo documento se reporta unicamente à data, ou seja,

1° semestre no valor de 12.001,64 euros, quando ainda faltam quase seis meses

para terminar o ano em curso. Não pode por isso concluir-se que a iniciativa está
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cumprida, razão pela qual os Vereadores em causa optam pela figura de

ABSTENÇÃO no que conceme apresentado.

—-No seguimento da apresentação da referida declaração de voto, o Sr. Presidente

da Câmara, depois de comparar o presente relatório com o do 1.0 semestre de 2012,

disse que lamentava o sentido de voto e a declaração de voto apresentada, uma vez

que o texto de ambos os relatórios eram exatamente iguais, e que na altura o Sr.

Vereador Rogério Frias tinha votado a favor. Lamentou ainda o facto de mais uma

vez terem colocado o partido acima dos interesses do Nordeste.

---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INLCUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL DO MUNICIPIO DE NORDESTE

---Presente o Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Plano de

Reequilíbrio Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à Economia Local referente ao

segundo trimestre de dois mil e quinze, elaborado nos termos da Lei n.° 2/2007, de

15 de janeiro e do Decreto-Lei n.° 38/2008. de 7 de março.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, concordar com o presente

relatório e remete-lo à Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea a), do

n.°1 do arhgo 12.0 da Lei n.°43/2012, de 28 de agosto.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, que justificaram a sua posição através da Declaração de Voto

que a seguir se transcreve:

Os Vereadores do Partido Social Democrata (PSD) Rogério Frias e Sara sousa

consideram que alguns factos apontados no respetivo Relatório necessitam maior

eficácia, nomeadamente o aumento de despesa corrente que se cifrou em 250 mil

euros em situações que nos parecem ser passíveis de melhor controle, assim como

os desvios desfavoráveis na despesa em montantes muito significativos, respeitantes

a situações que carecem de evidente domínio com maior rigor.

---Note-se que nas receitas correntes no 2° trimestre de 2015, as metas definidas

foram ultrapassadas em 300 mil eixos, sendo que outra coisa não era de supor, face
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à conjuntura altamente favorável que beneficia os cofres do município, a qual esteve

na base de tal situação.---------- —---- — —

-—Após análise do documento, os Vereadores do PSD consideram que se torna

imperativo imprimir maior rigor na realização das despesas, nomeadamente quanto

ao que está na base das mesmas, imprimindo maior assertividade sobre os

imprevistos e diminuindo os desvios desfavoráveis referentes a várias situações.

Medidas a implementar para evitar constrangimentos. —

-—Em resultado do enunciado, os Vereadores do PSD optam pela figura de

ABSTENÇÃO e recomendam a assunção de mais medidas cautelares conducentes

a uma gestão em conformidade com o preconizado no Plano de Ajustamento

Financeiro (PAF) e outros instrumentos em vigor.— — ——-----—

---No seguimento da apresentação da referida declaração de voto, o Sr. Presidente

da Câmara referiu que num documento tão extenso como era o presente relatório, o

Sr. Vereador Rogério Frias não poderia ler só um parágrafo do mesmo e dissociar as

despesas correntes das despesas de capital.—----—-------—--— —---—

---Acrescentou que da análise do documento em apreciação, constatava-se de facto

um aumento das despesas correntes no valor aproximado de € 250.000,00, em

relação ao montante previsto no Plano de Ajustamento Financeiro, referindo ser esta

situação possível nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2015, uma vez

que o Município não tinha ultrapassado o montante global das despesas correntes

previstas naquele Plano. —-------- — —

---Disse ainda que em relação às despesas de capital verificou-se uma situação

inversa, ou seja um valor inferior ao previsto no PAF em aproximadamente €

500.000,00, concluindo que perante os números apresentados, o que efetivamente

tinha ocorrido era uma poupança por parte deste executivo à volta de €250.000,00.--

-—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —--— — — — — —

—“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de
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Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

reúne as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontre-se devidamente instruído, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:

—-€ 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou,

segundo escalão do abono de família;

—-a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuído;

----b) €200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

deabonodefamília.

---Assim temos:

---Vânia Moniz de Sousa Lima - € 300,00 (trezentos euros) “.

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido apoio, nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho do Nordeste.

---XXIII ENCONTRO DE NORDESTENSES NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

— AGRADECIMENTO AO GABINETE DO XERIFE DO CONDADO DE BRISTOL

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, agradecer ao Xerife Thomas M. Hodgson, a

atenção dispensada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, bem como ao

representante da Assembleia Municipal, aquando da deslocação aos Estados Unidos

da América para participarem no XXIII Convívio de Nordestenses, cujos fundos

reverteram a favor de instituições do Concelho que apoiam crianças com

necessidades especiais, dando especial destaque à disponibilidade e amabilidade

dispensadas no apoio à delegação do Nordeste presente no referido evento.

---De realçar a disponibilidade demonstrada pelo Gabinete do Xerife do Condado de

Bristol, na promoção do bem-estar da comunidade açoriana emigrada nos Estados

Unidos da América e residente naquele Condado.

Nordeste, 20 de julho de 2015

Página 6 de 13



it

~Çovv~

Câmara Municipal do Nordeste

---Salienta-se ainda o empenho e a dedicação do Capitão Jamie Melio, e a simpatia

com que sempre tratou a comitiva do Nordeste ao longo do período que os

acompanhou durante a referida estadia.---- —----—------ — —----

—Que este agradecimento seja dado a conhecer ao digníssimo Xerife Thomas M.

Hodgson e ao Capitão Jamie MelIo. — —--—------ —--------

—-XXIII ENCONTRO DE NORDESTENSES NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

- AGRADECIMENTO À COMISSÃO ORGANIZADORA----------- - —

---No passado dia onze de Julho decorreu na Vila de Dartmouth, Vila geminada com

o Concelho de Nordeste desde 2014, o encontro de Nordestenses dos Estados

Unidos da América do Norte. —----------—-—

---Poder confraternizar com um milhar de emigrantes, na sua grande maioria

nordestenses ou seus descendentes, é algo de enorme relevo para o Município de

Nordeste e seus representantes. —---- — —-

---Poder informar como está o Nordeste de hoje, perceber como está a vida e o bem-

estar dos nordestenses emigrados é algo de muito importante. —--------

—-Deste modo, a Câmara deliberou, por unanimidade agradecer à Comissão da

Organização deste Encontro, pelo seu empenho e dedicação em tornar este evento,

mais uma vez, num acontecimento de grande sucesso. — —-------—----

—-Agradecendo ao seu Presidente, Tony Soares, agradecemos a todos os membros

da organização, a todos os voluntários e a todos os patrocinadores deste grande

evento que tanto valoriza o Nordeste nas terras além-mar.--------—-----—

---Que este agradecimento seja dado a conhecer à Comissão da Organização de

Encontros dos Nordestenses na Nova Inglaterra e à Assembleia Municipal de

Nordeste.--— —----- — —-- —--------

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: —

-—Aprovação de Alterações Orçamentais — — —

---Foram aprovadas a 9Y e 10•a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de €

12.034,00 (doze mil e trinta e quatro euros) e € 8.000,00 (oito mil euros),
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respetivamente e a 7Y alteração ás Grandes Opções do Plano no valor de €4.000,00

(quatro mNeuros).

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia catorze de julho

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçamentais - € 1.723.506,49 (um milhão setecentos e vinte e três mil

quinhentos e seis euros e quarenta e nove cêntimos);

--Operações não Orçamentais - € 62.951,94 (sessenta e dois mil novecentos

cinquenta e um euros e noventa e quatro cêntimos).

---A Câmara tomou conhecimento.

---PRESENÇA DO EXECUTIVO DE SÃO VICENTE NA REUNIÃO CAMARÁRIA

---Esteve presente na reunião desta Câmara Municipal, o executivo do Municipio de

São Vicente, concelho geminado com o Nordeste, composta pelo Vice-Presidente da

Câmara, Fernando Simões de Góis, Vereadores Rosa Maria Rodrigues Castanho

Santos e César Gregário Nábrega Pereira e ainda o pelo Presidente da Assembleia

Municipal, Aires de Jesus Santos.

---O Sr. Presidente disse ser com grande satisfação que recebia neste Concelho a

referida comitiva, realçando que, tem sentido ao longo deste ano que esta

geminação tem suscitado um enorme interesse naquilo que há ainda para realizar

neste Concelho e nas atividades que têm executado, fazendo referência aos

seguintesaspetos:

---A criação da pré-incubadora de empresas do Concelho do Nordeste, em parceria

com o Sr. Vice- Presidente do Governo Regional dos Açores e com a SDEA —

Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, referindo que aquando

da sua última visita ao Concelho de São Vicente, foi com muita satisfação que viu por

parte daquele executivo um enorme interesse neste projeto, nomeadamente de

colocar o Sr. Presidente da Câmara irmã em contato com empresários da Região

Autánoma da Madeira, suscitando aos mesmos algum interesse pelo Concelho de

Nordeste e pela Região Autánoma dos Açores.
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---No seguimento do empenho verificado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal

de São Vicente, informou que estava prevista a deslocação de uma comitiva de

empresários ao Concelho de Nordeste, para avaliar e perceber qual o nosso

potencial, dando especial realce à área do Turismo, que, dada a experiência da

Região Autónoma da Madeira neste sector havia muito a aprender.---------- —-

---Informou ainda que uma das primeiras empresas a ser sediada na pré incubadora

de empresas do Nordeste, foi um empresário que não sendo de São Vicente, é um

empresário que nos foi dado a conhecer, precisamente, no âmbito desta geminação

de São Vicente, que é a Dupla DP Açores, sediada fiscalmente no Concelho de

Nordeste e que para este Município tem tido relevante importância.----

---Para além da referida Empresa a Incubadora já conta com outra que é a

AçorEditor, do nordestense Adélio Amaro, natural da Algarvia, residente em Leiria;—-

---Sobre a primeira edição do Priolo Cup, o Sr. Presidente da Câmara referiu ser um

compromisso deste executivo com os nordestenses e que tinha sido com muita

satisfação que, pela primeira vez e desde sempre, o Concelho do Nordeste tinha

levado uma equipa do Nordeste a um torneio internacional promovido pelo Municipio

de São Vicente, tendo o Nordeste obtido imensos conhecimentos também para a sua

primeira edição do Priolo Cup, que se revelou um grande êxito; —---

---No que respeita à Floresta Laurissilva informou que tem sido desencadeado todo

um processo junto da Sociedade Portuguesa das Aves, no que diz respeito ao

projeto Laurissilva no Concelho de Nordeste e da Povoação para, no novo quadro

comunitário, através da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

ou da ASDERP, através dos projetos do Prorural, candidatar, um projeto científico,

em parceria com São Vicente, também detentora da Floresta Laurissilva; —

---Relativamente à área social, a da maior atuação por parte deste Municipio, referiu

que tem sentido interesse de ambas as partes dar a perceber quais as políticas

naquele âmbito, de forma a desencadear todos os processos para melhorar a

situação económica de muitas das nossas famílias mais fragilizadas com a situação

e conjuntura atual. Tem sido preocupação deste Municipio auscultar o Municipio de

São Vicente que, embora com realidades diferentes, é importante saber qual o

procedimento levado a efeito numa determinada área geográfica do país e verificar

qual a sua viabilidade na realidade social do nosso Município.
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---Referiu-se ainda neste âmbito ao telealarme, compromisso deste executivo, em

que o Municipio de São Vicente tem um projeto idêntico, pioneiro na Região

Autónoma da Madeira, e que esta Câmara Municipal seguiu algumas

recomendações para concretização do seu projeto e assim reduzir o isolamento e a

solidão dos nossos idosos que vivem sozinhos, de um modo especial no período

noturno.

---Salientou que todas estas ações são possíveis porque existe uma proximidade,

mas acima de tudo existe vontade de colaborar independentemente dos quadrantes
políticos, deixando um agradecimento especial, ao modo como o verdadeiro sentido

de geminação é praticado por ambos os municípios e tudo o que já foi alcançado ao

longo destes dois anos foi graças aos esforços dos dois ôrgãos executivos.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de São

Vicente para agradecer o convite endereçado ao município de São Vicente para as

comemorações dos 501 anos do Nordeste, referindo ser com muita satisfação e

honra que o seu elenco camarário estava presente e participava em todas as

atividades das festas do Nordeste.

---Disse também que, ao conhecer este executivo, há cerca de um ano atrás, uma.

das coisas que mais lhe tinha agradado tinha sido, efetivamente a vontade de tomar

a geminação em algo que trouxesse benefícios para ambas as partes e que fosse

tornado realidade o verdadeiro sentido da palavra geminação, o que por vezes gera

alguma ambiguidade, mas neste caso os atos, iniciativas e a vontade de tomar estas

duas regiões muito próximas, levaram a que este obietivo fosse concretizado.

---Confessou que pela primeira vez que a sua comitiva visitou o Concelho do

Nordeste, tornaram-se verdadeiros fãs, por se identificarem muito com a região e

com a própria maneira de pensar das pessoas, de agir, de ser e de sentir a sua terra,

existindo algo que identifica ambas as partes.

---Aproveitou a oportunidade para agradecer uma vez mais todo o empenho

demonstrado e que era com muita satisfação que estavam no Nordeste, sendo sua

pretensão voltar sempre que assim se proporcionar.

---Ainda sobre a geminação entre os dois municípios, o Sr. Presidente da Câmara

pediu para acrescentar mais dois aspetos:

---A presença na feira de uma representação do Municipio de São Vicente, para
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divulgação essencialmente das suas festividades, engrandecendo assim aquele

espaço, e que era seu desejo poder também divulgar o Concelho do Nordeste nas

festividades de São Vicente;—--------- —---- — — —

---A angariação da receita para apoiar instituições de solidariedade social cá no

concelho, iniciativa que é de louvar, tendo o Sr. Presidente da Câmara expressado o

seu agradecimento.--------- —---- —------

—Toda a comitiva de São Vicente presente nesta reunião foi unânime em afirmar de

que estavam encantados com a sua vinda ao Nordeste, manifestando a vontade de

um dia voltarem também noutras condições, nomeadamente de férias.

---O Sr. Vereador Rogério Frias disse que conjuntamente com a Vereadora Sara

Sousa eram os vereadores da oposição e que têm tentando cooperar com o
presidente e com a câmara como era o seu dever.---— — —

---Ainda no âmbito da geminação, e do que tem vindo a apreciar ao longo dos

tempos é que já são muitos os nordestenses que já foram a São Vicente, é de

opinião, que o intercâmbio só tem trazido frutos, pelo menos às nossas gentes, não

só neste mandato, mas ao longo das últimas décadas, e que o nosso concelho só

tem beneficiado claramente com este facto de modo que agora há um maior

incremento da geminação, sendo este o verdadeiro sentido da mesma.--------

---Disse ainda não ser apologista de muitas geminações, no entanto faz votos que

esta continue a dar fruto para o concelho de Nordeste e que leve algo de positivo

para São Vicente.—------—-- —---- — —---- —

---Referiu também que os nordestenses quando chegam a São Vicente não se

sentem sozinhos, sentimos algo à nossa volta que nos dá um certo conforto, alento e

segurança, sendo isto característico do povo de São Vicente, pelo que em resposta,

o Sr. Vice-Presidente da Câmara de São Vicente disse persentir a estima que os

nordestenses tinham por eles, dada a maneira como os receberam. —-

---Acrescentou ainda que, efetivamente a Madeira, nomeadamente São Vicente tem

alguma tradição no turismo, realçando também o enorme potencial do Nordeste, daí

há que saber aproveitá-lo. No ano passado, falou-se nas linhas aéreas, uma

verdadeira notícia para os açorianos, pelo que se espera uma estimulação, por parte

das empresas, sendo fundamental o investimento privado e a incubadora de

empresas que é um excelente passo para as que iniciam a sua atividade e que
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queiram instalar-se cá.—---------------- — — —

---Defendeu que a grande solução nunca é vender a marca, primeiramente tem que

dar a conhecer o produto e o Nordeste têm um excelente produto para venda, que

são as paisagens, e há que saber divulgá-lo e por si só a marca faz-se notar.-----

—Por sua vez, a Sra. Vereadora Sara Sousa defendeu ser importante continuar com

a partilha, tanto para o nosso concelho do Nordeste, como para São Vicente.-----

---Dada a palavra ao Sr. Vice- Presidente da Câmara do Nordeste este disse que era

um prazer ter a representação de São Vicente no nosso concelho, manifestando a

total disponibilidade em tudo o que seja necessário fazer para melhorar qualquer

tipo de relação entre ambos os concelhos, agradecendo o facto de terem aceite o

convite, fazendo votos que esta partilha dure por muitos anos e que seja sempre

positiva. —---- — — — —---—-- — —

—-Para terminar, o Sr. Presidente da Câmara referiu que, no Nordeste neste

momento, houve crescimento nestes dois últimos anos e ainda bem, porque o

objetivo era passar de 32 camas para 65 camas nos quatro anos e atualmente temos

72 camas, sendo isto motivo de grande satisfação, não sendo ainda suficiente, e que

tem constantemente lançado o desafio a várias entidades no que se refere à

Estalagem dos Clérigos.----— —------—-- —

---Realçou a coragem do Governo de Carlos César na construção da Scut para o

Nordeste, porque fazer um investimento deste género para 5 mil habitantes é preciso

ter audácia e coragem e ainda um sentido de amor por todos os açorianos, inclusive

os nordestenses, que ninguém antes teve. Referiu-se também à liberalização do

espaço aéreo, dizendo tratar-se de mais uma oportunidade que é necessário saber

aproveitar, mas se não houver capacidade empreendedora e mudança de

mentalidades o mais rápido possível, o Nordeste irá continuar igual.— —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e trinta minutos, foi

declarado em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim,
~ cLJhiio9iov-vua que a redigi e subscrevi. —
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