ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 01/2011
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
31 DE JANEIRO DE 2011
----- Ao trigésimo primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e
onze, primeiramente no Edifício sede de Junta da Freguesia da Fajãzinha,
realizou-se a reunião extraordinária da Assembleia Municipal das Lajes das
Flores sob a presidência do Senhor Paulo Alexandre Almeida dos Reis,
secretariada pela coordenadora técnica da Câmara Municipal de Lajes das
Flores Eugénia Maria Ávila de Almeida Lima.--------------------------------------- Pelas catorze horas, o Senhor Presidente da Assembleia, declarou
aberta a reunião. -------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à chamada dos Deputados Municipais verificando-se
estarem presentes os Srs. Deputados Municipais Ofélia Maria Tavares
Escobar Freitas em substituição do Sr. António Maria Silva Gonçalves,
Paulo Alexandre Almeida dos Reis, Nelson Deodato Valadão Furtado,
Maria da Conceição Vieira Gomes, Hélio Manuel Avelar de Freitas, José
Gabriel Freitas Eduardo, José da Silva Vieira, Maria de Fátima Medeiros
Goulart, Arménio Augusto Fernandes Carneiro, Celestino de Freitas Serpa,
José Florentino Cabeceira Azevedo, António Carlos Vieira da Silva
Goulart Avelar, Paulo Eduardo Avelar Rodrigues, Luciano Eugénio
Gonçalves Gomes, José Graciano Gomes de Freitas, Sr. Presidente da Junta
de Freguesia da Fajã Grande José Teodósio Fragueiro, Sra. Presidente da
Junta de Freguesia da Fajãzinha Verónica Marisa Alves Eduardo, Sra.
Presidente da Junta de Freguesia do Mosteiro Nélia Maria de Freitas
Tenente Tavares, Sr. António Rafael Gonçalves Gomes em substituição do
Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Lajedo, Sr. Presidente da Junta de
Freguesia das Lajes Luís Manuel Fernandes Caramelo, Sr. Hermenegildo
Amaral em substituição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Fazenda
e, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Lomba Bruno Filipe de Freitas
Belo.---------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes os Srs. Vereadores da Câmara Municipal, José
Floriberto Lourenço, Victor José Santos Rosa e Luís Carlos Martins
Maciel. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Foram consideradas justificadas as faltas dos Srs. António Maria da
Silva Gonçalves, Aurélio Arlindo Freitas Serpa e Marco Paulo Gomes
Oliveira que se fizeram substituir nos termos da legislação em vigor. ----------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta reunião
se realiza no edifício museu da freguesia da Fajãzinha, que no momento foi
adaptado para funcionamento da Junta daquela freguesia na sequência da
calamidade que se ali se abateu, no passado dia 3 de Dezembro, deixando
um rasto de destruição como todos os presentes poderão observar de perto,
através de uma visita guiada. Assim, o Sr. Presidente da Assembleia
esclareceu, que para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal convidou
a estar presente o Sr. Delegado de Ilha da Secretaria Regional da Ciência
Tecnologia e Equipamentos que em parceria com a Câmara Municipal das
Lajes, uniram todos os esforços, para que no mais curto espaço de tempo,
se construísse um novo acesso á freguesia que ficou isolada e se procedesse
aos trabalhos de remoção e limpeza. --------------------------------------------------- Verificaram-se várias intervenções dos Srs. Deputados Municipais a
saber: ----------------------------------------------------------------------------------a)O Sr. Deputado Municipal José Florentino pediu a palavra na qualidade
de Presidente da Associação de Pescadores da Ilha, dizendo que no dia
anterior teve uma reunião com os pescadores, tendo sido alertado que o
desterro colocado junto á orla marítima poderia prejudicar algumas
espécies de pescado, nomeadamente o pargo e o mero, adiantou ainda não
ter comprovado se esta situação é ou não verdadeira, apenas disse ter
parado no miradouro mas não chegou a nenhuma conclusão dada a
distância que se encontrava. Ainda sobre este assunto o Sr. Deputado
Municipal Celestino Serpa disse ter ido às garoupas e ter verificado que
elas esgotaram. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que era
necessário desobstruir e remover as lamas, não havia outra solução viável,
pensa que dentro de dois ou três meses a situação volte á normalidade, mas
desconhecia o facto do escoamento da lama pudesse ter chegado ao mar. ------- O Sr. Delegado da SRCTE tomou também a palavra e esclareceu que
era impossível fazer o escoamento para montante só restava a hipótese do
mesmo ser feito para jusante pelo que, tentaram sempre desviar os mesmos
o mais possível da orla marítima. ------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse concordar plenamente
com o Sr. Presidente da Câmara, adiantando que a própria ribeira tinha

feito um grande areal e não havia outro local possível para depositar o
entulho. Aproveitou ainda para questionar o que estava previsto fazer em
relação ao acesso á freguesia, bem como às moradias afectadas e ainda em
relação á sede da Junta de Freguesia que foi gravemente afectada. --------------- O Sr. Presidente da Câmara explicou que foi aberto um novo acesso á
freguesia dado a impossibilidade de reactivar o antigo trajecto. ------------------ No que se refere ao antigo edifício da Junta de Freguesia, o mesmo vai
ser desactivado uma vez que o próprio já se encontra a tombar, será
encontrada uma nova solução para um novo edifício sede daquela Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara adiantou ainda que a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade, mandar um ofício ao Governo Regional
solicitando que fosse declarado “ calamidade pública” a fim de ver se são
desbloqueadas verbas dos Fundos Comunitários, que ajudem na
reconstrução, adiantando que fez já um levantamento dos custos suportados
pela autarquia até á presente data importam entre seiscentos e setecentos
mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Delegado da Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e
Equipamentos tomou a palavra esclarecendo que os custos das limpezas
efectuadas até á presente data bem como abertura e pavimentação de parte
da estrada, ascendem a cerca de noventa e oito mil e quatrocentos euros
acrescidos das horas, serviço este que foi efectuado pelos camiões da
Tecnovia, da Castanheira e Soares e do Serviço Florestal das Flores e
Corvo. -------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Delegado adiantou ainda que recuperar a antiga estrada, está fora
de questão pois todos os pareceres técnicos são nesse sentido, disse ainda
estar previsto a vinda de técnicos da Universidade dentro de quinze dias,
para fazer um novo levantamento da situação, apresentando um actualizado
relatório e, posteriormente serão tomadas as medidas aconselhadas, sempre
tendo em consideração a avaliação feita por esses técnicos. ----------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel em nome do Grupo
Parlamentar do PS disse ser salutar a rapidez de todas as entidades
nomeadamente Junta de Freguesia, Câmara Municipal e entidades
governamentais. -------------------------------------------------------------------------- Postas todas estas considerações seguiu-se uma visita pela freguesia,
onde todos puderam avaliar no terreno, a dimensão dos estragos e o
trabalho desenvolvido. ------------------------------------------------------------------- Seguidamente a comitiva dirigiu-se á Sede da Junta de Freguesia do
Lajedo onde também foram discutidos os estragos causados naquela

freguesia, nomeadamente a interrupção da estrada municipal Campanário
Costa e duas casas que se encontram em risco segundo parecer dos técnicos
competentes. ------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Delegado da SRCTE e o Sr. Presidente da Câmara salientaram
que provisoriamente foi disponibilizada pela Câmara uma Casa na Ex
Rádio Naval para alojar temporariamente estas duas famílias que por sua
vez não aceitaram esta solução, tendo sido pedido para assinarem uma
declaração de forma a ilibarem de responsabilidade a Câmara Municipal e a
SRCTE, situação esta que também não foi aceite pelas duas famílias. ----------- O Sr. Presidente da Assembleia aproveitou para acrescentar que na
freguesia do Lajedo verificaram-se muitos estragos ao nível da agricultura
nomeadamente muitos estragos em pastagens quer por aluimento dos
terrenos quer por derrocadas que as destruíram enchendo-as de terra e
pedras, sendo que também um estábulo terá de ser abandonado pois está
praticamente destruído. ------------------------------------------------------------------ Postas todas estas considerações seguiu-se uma visita pela freguesia,
onde todos puderam avaliar no terreno, a dimensão dos estragos e o
trabalho desenvolvido. ------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor
Presidente da Assembleia declarou encerrada a reunião, eram dezassete
horas, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida em voz alta e
posta à discussão e votação será assinada pelo Presidente da Mesa desta
Assembleia Municipal e por mim, Eugénia Lima, que a redigi e escrevi. ----
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