CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 26/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2011

----- Aos vinte e um dias dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
onze, no edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a
reunião ordinária da Câmara Municipal das Lajes das Flores sob a
Presidência do Senhor João António Vieira Lourenço, Presidente da
Câmara, estando presentes os Senhores Vereadores Luís Carlos Martins
Maciel, Armando Meireles Monteiro, Victor José Santos da Rosa e José
Floriberto Lourenço. --------------------------------------------------------------------- Pelas nove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, que foi secretariada pela Assistente Técnica Dora Maria de
Sousa Nicolau. ---------------------------------------------------------------------------- Presente o balancete do dia 17 de Novembro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e quarenta e quatro mil
quinhentos e setenta e cinco euros e três cêntimos. ---------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificou-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ a) O Sr. Vereador Luís Maciel disse que o Sr. José Joaquim Eduardo,
da freguesia da Fajãzinha, tinha falado com ele e que este suspeitava que a
Câmara quando sulfata as bermas das estradas matam as abelhas dele. ---------- O Sr. Presidente disse que não sabe se isso acontece pois achava que
as abelhas detectam as zonas contaminadas mas não tem a certeza. Talvez
uma vez ou outra possa acontecer mas nunca propositadamente. ----------------- O Sr. Vereador Luís Maciel disse que também havia uma doença que
mata as abelhas. -------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Armando Monteiro comentou que uma pessoa
entendida na matéria lhe disse que para acabar com a doença das abelhas na
ilha teriam de ser exterminados todos os enxames. Também disse que iriam
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ver a ficha técnica do produto que utilizam e dar indicações para terem
cuidado ao colocar esse produto em zonas floridas. --------------------------------- b) O Sr. Vereador Luís Maciel disse ter ouvido dizer que a Câmara
apoiou a noite de fados. Gostaria de saber em que consistiu o apoio visto
esse pedido não ter sido apresentado em reunião camarária. ----------------------- O Sr. Presidente respondeu que o único apoio concedido foi a cedência
da casa na Ex-Rádio Naval. ------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Armando Meireles acrescentou que também tinham
cedido o equipamento de som e umas mesas. ---------------------------------------- c) O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se tem havido problemas
com o saneamento na zona da Pousada pois tem visto lá um tractor a
trabalhar e funcionários da Câmara. --------------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que já aconteceu várias vezes pois é
devido à acumulação de gorduras e outras porcarias vindas de todas as
casas da urbanização Ângelo de Freitas Henriques visto essas mesmas
casas não terem fossas sépticas nem caixa de visita adequadas para o
escoamento das impurezas. ------------------------------------------------------------- d) O Sr. Vereador Luís Maciel questiona se vão começar a fazer
tratamento da água para consumo público. ------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que o técnico esteve na ilha a montar o
equipamento necessário mas faltou umas pequenas coisas. ------------------------ O Sr. Vereador Armando Monteiro disse que fazem conta de em
Janeiro estar tudo em funcionamento e que irão informar a população do
início da colocação de cloro na água. -------------------------------------------------- e) O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se já havia alguma proposta
para compra da Pousada. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que até à data não tinham recebido
nenhuma proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número vinte e cinco, da reunião
ordinária, celebrada no dia 07 de Novembro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. ---------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------ Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente, declarou
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que foi aprovada em
minuta para efeitos de execução imediata. -------------------------------------------- Eram dez horas e cinco minutos. ------------------------------------------------- E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --
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O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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