Câmara Municipal da Boa Vista Reúne Colaboradores para Balanço dos Dois
Primeiros Anos de Mandato
O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, 04 de Outubro, no Centro de Artes e
Cultura, e é a materialização daquilo que desde a tomada de posse o autarca boavistense, José Luís Santos, havia prometido, ou seja, trabalhar com base no diálogo, na
partilha e na troca de experiências, opiniões e saberes, de todos os colaboradores da
Câmara Municipal.

Neste sentido, o edil convocou todos os colaboradores da Câmara Municipal da Boa
Vista, para uma conversa aberta, interativa, vinculando vários assuntos relacionados
com os dois anos de mandato da atual Edilidade. De entre os assuntos abordados o Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, falou sobre projetos
estruturantes que estão em curso na ilha (Rede Principal de Esgoto da Cidade Sal-Rei,
Requalificação do Bairro Boa Esperança, Novo Assentamento Chã Salinas, Empreitada
de Construção da 2ª Fase da Via Estruturante – Aeroporto – Rotunda de “As Pedras” e
acesso a Povoação Velha), apoio aos agricultores (com entrega de um trator e limpeza
de poços de água), apoio a pescadores e peixeiras (entrega botes, malas térmicas e
motores), apoio na área da saúde (financiamento e entrega de equipamentos hospitalares
para pequeno bloco operatório), reabilitação de pisos em vários polivalentes do
município (com aplicação de resina), criação da primeira escola profissional,
intervenções a nível da habitação social com a entrega de dez habitações e brevemente
serão entregues novas habitações alvos de melhoria da CMBV, trabalhos de
arruamentos, criação de novos parques infantis e fitness parque, melhorias no
saneamento e parceria com a empresa de Água e Energia da Boa Vista (AEB), para
melhoria de iluminação pública e abastecimento de água, de dentre muitos outros aqui
não citados.

Aproveitou ainda o encontro para falar dos projetos futuros para a ilha, nomeadamente,
Criação da Escola de Hotelaria e Turismo e da Escola Náutica, Empreitada de
Reabilitação do Largo de Santa Isabel, Projeto de Reabilitação da Praia de Cabral, Praça
de Fundo das Figueiras, Campos Relvados de (João Galego, Rabil e Fundo das
Figueiras), Requalificação da Entrada do Rabil, Miradouro do Rabil, entre muitos
outros projetos em carteira, que vão revolucionar e criar centralidades e atratividades
para os munícipes e turistas.

Assuntos como o funcionamento da autarquia, as principais preocupações dos
colaboradores e opiniões sobre o processo de desenvolvimento da ilha das Dunas
também foram aflorados durante o encontro.

De realçar que apesar das dificuldades financeira em que encontrou a edilidade e,
também, pelo facto do presidente cessante não ter feito a devida passagem da pasta, o
que dificultou e muito a gestão nos primeiros tempos, a avaliação dos dois primeiro
anos de mandato é extremamente positivo.

