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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 5/2011
DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE
2011
---- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, nesta
Vila de Lajes das Flores, no Auditório Municipal, reuniu-se a
Assembleia Municipal, sob a Presidência do Senhor Paulo Alexandre
Almeida dos Reis, secretariada pelos Srs. Deputados Municipais Maria
da Conceição Vieira Gomes e Celestino de Freitas Serpa. ---------------------- Procedeu-se à chamada, verificando-se estarem também presentes
os seguintes Deputados Municipais: -----------------------------------------------Ofélia Maria Tavares Escobar Freitas, Nelson Deodato Valadão
Furtado, Hélio Manuel Avelar de Freitas, José Gabriel Freitas Eduardo,
José da Silva Vieira, José do Espírito Santo Mendonça Câmara,
Arménio Augusto Fernandes Carneiro, Celestino de Freitas Serpa, José
Florentino Cabeceira Azevedo, António Carlos Vieira da Silva Goulart
Avelar, José Celestino Linhares da Câmara, José Graciano Gomes de
Freitas, José Teodósio Fragueiro, Verónica Marisa Alves Eduardo, Nélia
Maria de Freitas Tenente Tavares, Aurélio Arlindo Freitas Serpa, Luís
Manuel Fernandes Caramelo, Marco Paulo Gomes Oliveira e Bruno
Filipe de Freitas Belo. ----------------------------------------------------------------- Não compareceu o Sr. Deputado Municipal, Paulo Eduardo Avelar
Rodrigues por se encontrar ausente da Ilha por motivos de saúde. ----------- Sendo catorze horas o Sr. Presidente da Assembleia declarou
aberta a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- O Sr. Presidente da Assembleia antes do início das inscrições para
o período antes da ordem do dia, deu conhecimento á Assembleia
Municipal de que considerando o pedido de renúncia de mandato da
Sra. Deputada Municipal Maria de Fátima Medeiros Goulart segunda
secretária cessante desta Assembleia Municipal, torna-se necessário
chamar á mesa alguém que a substitua até ser efetuada a eleição para
2º Secretário da Mesa, pelo que pediu ao Sr. José Celestino Linhares da
Câmara a tomar o lugar na mesa para seguidamente poder prosseguir
com os trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal conferiu
a identidade e a legitimidade para a partir de hoje exercerem as funções
de Deputado Municipal a Sra. Ofélia Maria Tavares Escobar Freitas e
Sr. José do Espírito Santo Mendonça Câmara, que vem respetivamente
substituir o Sr. António Maria Silva Gonçalves e a Sra. Maria de Fátima
Medeiros Goulart após a apresentação de renuncia da mandato da Sra.
Nélia Maria Garcia Medeiros Freitas. ----------------------------------------------- Prosseguiu os trabalhos com a eleição por escrutínio secreto, do
segundo secretário da Mesa da Assembleia, tendo sido eleito o Sr.
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Celestino de Freitas Serpa com 12 votos a favor e 9 votos em branco. ------- Após o resultado da votação, o Sr. Presidente da Assembleia
convidou o Sr. Celestino Serpa a tomar o lugar de segundo secretário na
mesa da Assembleia, voltando a retomar o lugar na bancada o Sr.
Deputado Municipal José Celestino Linhares Câmara.-------------------------- Foi também eleito como líder da Bancada no PSD o Sr. Deputado
Municipal Bruno Belo em substituição do Sr. António Maria Gonçalves,
ficando como suplente o Sr. Deputado Nelson Furtado e como
representante na Comissão Permanente o Sr. Deputado Hélio Freitas. ------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra
para constatar que as ilhas do Grupo Ocidental tiveram Internet mais
rápida por um dia, dia esse que coincidiu com a visita do Presidente da
República a estas ilhas (as ligações melhoraram significativamente
entre a manhã do dia 23 e a manhã do dia 24 de Setembro – as 24
horas que correspondem ao tempo dessa visita) pelo que propôs que a
Assembleia deliberasse oficiar a Sua Excelência o Sr. Presidente da
Republica, alertando para esta situação e solicitando a sua intervenção
para tentar apoiar as reivindicações das populações do Grupo Ocidental
relativamente a este assunto da fraca qualidade das comunicações. ---------- Neste sentido o Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo
propôs recomendar á Câmara para que esta também fizesse força nesse
sentido. ---------------------------------------------------------------------------------- As propostas do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Sr.
Deputado Municipal José Gabriel foram aprovadas por unanimidade. --APRECIAÇÃO DA ACTA Nº. 4/2011: Foi presente a acta número
4/2011, da reunião ordinária realizada no dia 9 de Junho do corrente
ano. -------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia dirigiu-se aos Srs. Deputados
Municipais questionando os mesmos se queriam pronunciar-se sobre a
acta em apreciação. ------------------------------------------------------------------- Não existindo nenhuma observação, a referida acta foi colocada à
votação tendo sido aprovada por maioria. Verificou-se a abstenção dos
Srs. Deputados Municipais Hélio Manuel Avelar de Freitas e José do
Espírito Santo Mendonça Câmara que justificaram a sua posição pela
ausência na referida reunião. ------------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: O Sr. Presidente da Assembleia
informou que se encontrava disponível para consulta dos Srs.
Deputados Municipais, a correspondência recebida no período que
medeia entre a última reunião e a data da convocatória desta reunião,
da qual se elaborou o respectivo resumo constante da convocatória e
que abaixo se transcreve na íntegra: ------------------------------------------Proveniência
Assunto
Data de
Entrada
Grupo Parlamentar “Os Verdes” Audição Pública Parlamenta sobre o
Sector Ferroviário
2011-07-12
STAL – Sindicato dos
Petição: Não à redução do número de
Trabalhadores da Administração autarquias e de trabalhadores
2011-07-04
local
ATAM – Associação dos
XXXI Colóquio Nacional da ATAM
2011-06-29
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Técnicos Administrativos
– Guarda 11 a 14 de Outubro
Municipais
----- No período ANTES DA ORDEM DO DIA verificaram-se as seguintes
intervenções: ----------------------------------------------------------------------a) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel felicitou o Sr. Deputado
Municipal Bruno Belo pela sua eleição como líder da bancada do PSD e
que o diálogo seja profícuo em prol do concelho.----------------------------b) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel tomou a palavra dizendo que
como é do conhecimento geral decorreu o congresso da Associação
Nacional de Municípios, sem a participação do nosso Município e do
elemento eleito por esta Assembleia, pelo que questiona se a razão desta
atitude, uma vez que o ano passado foi eleito para participar no
congresso o agora líder da bancada do PSD e que na altura viajou,
questionando se tratará de descriminação, represália, ou mera falta de
respeito pelas deliberações tomadas na Assembleia Municipal.---------------- O Sr. Presidente da Câmara disse que não foi nenhum
representante do município e se não foi o representante da Assembleia
não foi por não querer, afirmando ninguém se ter dirigido ao Presidente
da Câmara para o efeito. ------------------------------------------------------------- Relativamente a este Assunto o Sr. Presidente da Assembleia disse
não ter falado directamente com o Sr. Presidente da Câmara, mas sim
com a funcionária que presta apoio á Assembleia, tendo sido informado
que o pagamento das cotas se encontravam em atraso pelo que era
impossível fazer as inscrições, tendo a mesma funcionária, a seu
pedido, informado o Sr. Presidente da Câmara desta situação. ---------------- O Sr. Presidente da Câmara confirmou a explicação dada pelo Sr.
Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------------c) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse que a explicação servia
para se esclarecer e não se ficar com a ideia de o pagamento em atraso
das cotas só não foi efectuado por ter sido eleito um representante da
bancada do PS, pois acrescentou ter ideia que este facto já aconteceu
anteriormente e as cotas foram colocadas em dia para tornar possível a
participação do Município no referido congresso que se realiza
anualmente. Acrescentou ainda que os documentos solicitados ao
abrigo do artigo 76 do Regimento desta Assembleia deviam ser
facultados, o que não tem acontecido e, se quem não deve não teme, é
incompreensível a razão a que leva a tal procedimento.--------------------d) O Sr. Deputado José Gabriel deixou um alerta ao Sr. Presidente da
Câmara sobre o não cumprimento do estabelecido pelo DL 305/2009
que estabelece que a Organização dos Serviços Municipais deveria estar
concluída até 31 de Dezembro de 2010, mas considerando ser um
documento que carece de aprovação da Assembleia Municipal,
depreende que não tenha sido elaborado pelo que questiona se estará a
decorrer a sua elaboração. ------------------------------------------------------e)O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse, que de acordo com o
conhecimento geral, se verificou a visita de Sua Excelência o Sr.
Presidente da República a esta Ilha e, gostaria de ser esclarecido, para
que posteriormente não venham enganar, por qual a razão que não
aconteceu, como estava previsto inicialmente, um jantar com a
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participação das duas Câmaras Municipais da ilha. ---------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra esclarecendo que,
sensivelmente três semanas antes da visita programada se Sua
Excelência o Presidente da Republica, esteve cá uma equipe de
assessoria e nessa altura deu conhecimento aos mesmos de que a
Câmara Municipal das Lajes gostaria de participar num almoço ou
jantar a oferecer ao Sr. Presidente da república e respectiva comitiva,
bem como ao Governo Regional e comitiva, já que aquando da visita do
Governo Regional á Ilha teve conhecimento numa sexta feira do
programa totalmente elaborado, para uma visita que se iria realizar na
segunda-feira, não tendo por essa razão tido a possibilidade de
participar. ------------------------------------------------------------------------------- Quando mais tarde foi contactado para o programa definitivo, o Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz estava ausente da Ilha,
tendo feito esforços no sentido de o contactar, não tendo o mesmo
atendido o telemóvel, assim, aguardou o seu regresso á Ilha, tendo o
mesmo dito que a Câmara Municipal de Santa Cruz não iria participar.
Após a obtenção de tal resposta, a Câmara Municipal das Lajes avançou
de acordo com o que entendeu ser o melhor possível.--------------------------- Sobre esta questão, o Sr. Deputado Municipal José Gabriel
adiantou que o Sr. Presidente da Câmara tem todo o direito de
relembrar situações passadas, tal como acontece com ele próprio na
condição de Deputado Municipal, mas gostaria de relembrar também e,
muito a título pessoal, que quando existiu participação sua nas visitas
do Governo Regional á nossa Ilha, ele sempre passou pelo concelho das
Lajes e por esta Câmara.--------------------------------------------------------f) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel questionou novamente o Sr.
Presidente da Câmara sobre a situação da Empresa Municipal, e disse
ter dado entrada na mesa um requerimento por escrito, pedindo
resposta por escrito de documentação referente a esta empresa,
lamentando o facto de esta documentação já ter sido pedida por
diversas vezes verbalmente nesta Assembleia Municipal, sem qualquer
obtenção de resultados. Adiantou ainda que espera do Sr. Presidente da
Câmara a obtenção de resposta por escrito, porque de contrário a
mesma será pedida através de instâncias superiores, mas já agora volta
a perguntar se o Sr. Presidente da Câmara quer adiantar alguma coisa
sobre este assunto, nomeadamente se a Empresa Municipal ainda se
encontra em funcionamento e em caso negativo qual o destino que foi
dado aos trabalhadores e ainda qual a veracidade da Câmara ter de
pagar às Finanças uma verba avultada relacionada com IVA e IRC.---------- O Sr. Presidente da Câmara disse não ter nada a esconder e pode
fornecer ao Sr. Presidente da Assembleia os documentos solicitados,
não pode é de modo algum tirar cópias de tudo porque significa uma
despesa avultada tanto em papel como em toner. Adiantou ainda que a
Câmara Municipal está numa fase de recurso e de contratar uma nova
empresa de gestores e em simultâneo com um advogado para rever todo
o processo e assim tentar resolver esta situação de modo o mais
favorável possível para o município. ------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara adiantou ainda que o município possui
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dinheiro para pagar multas, mas queremos fazer obras, aplicando da
melhor forma o plafond atribuído a esta autarquia até ao ano 2013. ----g)O Sr. Deputado Municipal José Gabriel tomou a palavra dizendo que
vai abordar um assunto que poderá de certo modo levantar suspeição
mas adiantou que como todos sabem a sua maneira de trabalhar é
isenta, e acrescentou que foi solicitado pelo Sr. Vereador Luís Maciel
que a questão fosse levantada, aliás ele próprio já a levantou em
reuniões camarárias e se prende com a integração do pessoal da AMIF
no quadro da autarquia, adiantou que tem conhecimento de que alguns
estão de baixa médica e não tem vindo trabalhar, no entanto essa
situação não dura sempre e poderá passar entretanto o período de
integração, como está a pensar o Sr. Presidente da Câmara resolver este
assunto? -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra dizendo que existe
pessoal que quer ser integrado mas não quer trabalhar, sendo que a
sua integração passa pelo Presidente da Câmara, pelo que na próxima
semana vai marcar uma reunião com esses trabalhadores para então
tomar uma posição definitiva, porque entende que se existir boa
vontade todos poderão vir trabalhar e não lhes será exigido fazer mais
do que aquilo que possam fazer.------------------------------------------------h) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel adiantou que em reuniões
anteriores foi falado na situação do barco fazer saída de passageiros
com destino ao Corvo, pelo menos uma ou duas vezes por semana, das
Lajes, evitando que os mesmos tenham sempre que deslocar-se a Santa
Cruz para esse fim, pelo que pergunta se a Câmara fez alguma coisa no
sentido de tentar resolver esta situação. ------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara disse que o Sr. Vereador Armando
Meireles o informou que esse assunto foi falado na reunião do Conselho
de Ilha. ---------------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia disse que
realmente o assunto foi falado na referida reunião, mas não da melhor
forma porque o Sr. Vereador Armando Meireles não terá pressionado e
defendido a questão da melhor forma, pelo que sugere que a Câmara o
faça junto das entidades competentes.--------------------------------------------- No seguimento da conversa sobre o Porto, o Sr. Deputado
Municipal José Gabriel aproveitou para chamar a atenção do Sr.
Presidente da Câmara para a possibilidade de arranjar todo o espaço
envolvente, nomeadamente parque de estacionamento junto á muralha
e peixaria, porque o facto de ser utilizado o asfalto não vai de modo
nenhum influenciar qualquer destino diferente que se queira vir a dar
mais tarde àquela zona e, aproveitando para cumprimentar o Sr.
Presidente da Associação de Pescadores pelo bom trabalho
desenvolvido. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara sobre este assunto, adiantou que
neste momento não é possível avançar com grandes obras naquela
zona, a sua vontade teria sido fazer um pequeno restaurante, não á
dimensão da zona balnear da Fajã porque o espaço não o permitia, mas
na altura esta ideia não vingou porque a Assembleia Municipal
discordou considerando que as obras da marina estariam por vir e de
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certo modo poderia ficar desenquadrado. Neste momento, a sua opinião
pessoal seria mais apropriado colocar calçada junto á muralha e então
junto á peixaria proceder um arranjo com asfalto. Quanto aos barcos
que estão a ocupar aquele espaço e, estão á espera de abate, segundo
disse o Sr. Presidente da Associação de Pescadores, o Sr. Presidente da
Câmara pedia para se unir esforços para falar com os proprietários que
tem os barcos para abate para se poder posteriormente limpar a zona e
proceder aos arranjos.------------------------------------------------------------i) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel adiantou, que numa volta pelo
concelho, se pode verificar que existem obras que não tem fixadas os
respectivos avisos de licenciamento, ou porque não estarão licenciadas,
ou por falta de sensibilização para a fixação dos respectivos avisos de
licenciamento, pelo que seria bom a Câmara fiscalizar e sobretudo
sensibilizar as pessoas para cumprirem a lei e de algum modo tratar
todos por igual.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Deputado Nelson Furtado tomou a palavra dizendo, que um
dos factores que está a condicionar de certo modo o licenciamento de
obras particulares é o facto de que para obras de maior dimensão no
nosso concelho só existem dois empreiteiros credenciados e, no
concelho de Santa Cruz apenas existem dois ou tês empreiteiros com as
condições exigidas, o que de certo modo leva a uma fuga do
licenciamento porque a lei obriga a que sejam só esses empreiteiros
credenciados possam levantar a respectiva licença e efectuar a obra. ---j) O Sr. Deputado José Gabriel abordou o facto de há mais de um ano
terem sido vendidas as casas sitas no Caminho de Cima adiantando
que grupo parlamentar do PS se absteve por entender que o destino do
dinheiro proveniente dessas vendas deveria ser aplicado na habitação,
pelo que pergunta ao Sr. Presidente da Câmara quais foram os apoios
concedidos no âmbito da habitação social. ---------------------------------------- Sobre este assunto, o Sr. Presidenta da Câmara esclareceu que não
tem sido aprovados novos processos, quando é necessário as pessoas
têm vindo solicitar o fornecimento de areia e o empréstimo de
máquinas. No presente nem é possível fornecer areia porque a
autarquia está em fase de licenciamento para poder proceder á
extracção da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------- FINANÇAS: Foi dado conhecimento do saldo do Balancete do dia
vinte e nove de Setembro corrente que apresentava um saldo em
operações orçamentais no valor de um milhão, cento e quarenta e seis
mil, quinhentos e oitenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos. ----------- RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL: ------------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal indagou junto dos
Senhores Deputados Municipais se havia intervenções a fazer
relacionadas com o Relatório de Actividades da Câmara Municipal. ---------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr.
Presidente da Câmara o que estava previsto fazer no melhoramento de
acesso ao Poço do Bacalhau. -------------------------------------------------------- Sobre este assunto o Sr. Presidente da Câmara adiantou que
estava previsto construir um muro de suporte na ribeira e a construção
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de um passeio utilizando pedra, com cerca de 1,20 metro de largura que
em alguns locais levará protecção de corrimão com madeira rústica,
junto ao poço será feito um pequeno largo e, serão retiradas uma ou
duas pedras maiores que se encontram dentro do poço e será também
construído um corrimão para facilitar o acesso das pessoas que lá
quiserem tomar banho, poderão eventualmente fazer uns bancos para
leitura, mas nunca merendários. --------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr.
Presidente da Câmara para quando estaria previsto a asfaltagem do
caminho de acesso á freguesia da Fajãzinha bem como o abastecimento
de água ás casas que depois do largo do Rossio. ---------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara disse ter optado por se fazer na fazer
inicial o transporte do entulho para depois numa fase posterior fazer a
asfaltagem e o arranjo definitivo das canalizações, porque de contrario
poderia correr-se o risco de estragar o piso e ter de asfaltar duas vezes.
------ Também explicou existir uma certa morosidade neste assunto que
se prende pelo facto de muitos trabalhadores tirarem as suas férias no
Verão e, também por ter que ser substituída umas peças na central de
asfalto, assunto este que conta ficar resolvido brevemente. -------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse ter tido conhecimento
de problemas existentes no abastecimento de água de uso doméstico,
na freguesia da Fazenda e nas Lajes principalmente na zona do
caminho de cima, nomeadamente no que se refere á freguesia da
Fazenda, porque foi cortada a água sem aviso prévio á população.------------ O Sr. Presidente da Câmara elucidou que na realidade existiu um
problema na freguesia da Fazenda que felizmente já foi solucionado,
quanto ao corte, não deveria ter sido efectuado sem aviso prévio, no
entanto o funcionário tentando agir pelo melhor, esqueceu de o fazer,
ninguém é prefeito e a intenção era resolver o situação o mais
rapidamente possível. No que se referente á situação do abastecimento
de água ás casas do caminho de cima nas Lajes, esta já foi melhorada.------ O Sr. Deputado José Gabriel adiantou, que não estava nos seus
planos falar na limpeza da lixeira municipal, mas foi abordado por
alguns deputados municipais que ao fazerem a viagem para chegar a
esta reunião passaram na zona e verificaram haver lixo espalhado no
exterior.---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara adiantou que era raro o dia que não se
procedia á limpeza daquela zona, sendo muito difícil manter atendendo
ao vento e por vezes á má utilização de munícipes, esta situação só
mudará quando entrar em funcionamento a recolha selectiva e o
tratamento do lixo, adiantando que já foram adquiridos os contentores
destinados a esse fim, e o camião de recolha provavelmente chegará no
próximo barco. ------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr.
Presidente se já foi adjudicado a construção da Av. Marginal da Fajã
Grande e, aproveitou para chamar a atenção do Sr. Presidente da
Câmara para o facto de haver moradores da freguesia da Fajã que
gostariam de ver preservado um arco natural existente no chamado
rolinho das ovelhas. Esta ideia foi reforçada pelo Sr. Deputado Celestino
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Serpa que também mostrou a sua preocupação nesse sentido e no
caminho de acesso aquela baía.----------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra dizendo que esta
situação será analisada, no entanto não sabe se será possível,
considerando que não poderá ser feita uma alteração ao projecto.------------ O Sr. Deputado Municipal José Gabriel lembrou ao Sr. Presidente
da Câmara para a verificação de alguns subsídios atribuídos
nomeadamente ao Folclore, filarmónicas e, mais precisamente ao grupo
de Teatro “A Jangada” no valor de dois mil euros que se deve a uma
actuação feita por ocasião de uma Festa do Emigrante, assunto este já
trazido á assembleia anteriormente e agora o grupo do PS recebeu um
pedido do grupo por escrito, pedindo intervenção sobre este assunto na
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra dizendo que existem
realmente alguns pagamentos em atraso, mas a situação vai ser
verificada e actualizada.--------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr.
Presidente qual a situação da Piscina Municipal aquecida, porque
considerando que o prazo de conclusão da obra já terá terminado há
bastante tempo, pergunta-se se a empresa está a ser penalizada por
esse facto. ------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que, a partir de um de
Setembro esta será penalizada, entretanto foram facturados trabalhos a
mais que após uma análise aprofundada da Câmara foram aprovados e
considerados justos porque englobavam uma parte que não estava
projectada. ------------------------------------------------------------------------------- No seguimento deste assunto que de certo modo está relacionado,
o Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr. Presidente da
Câmara se o problema existente com a electricidade da escola já está
solucionado. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que o PT se encontra feito e
uma parte eléctrica também, tendo o Sr. Deputado Hélio Freitas
adiantado que o assunto está muito bem orientado para uma rápida
conclusão. --------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel voltou a
chamar a atenção do Sr. Presidente da Câmara para a necessidade de
colocação das protecções no Pavilhão para evitar que algum jogador
saia aleijado de algum jogo. ---------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Nelson Furtado tomou a palavra esclarecendo que
existiu um processo de aquisição das mesmas e pelo que pode ver os
volumes que as contem já estarão no pavilhão, faltando simplesmente
colocá-las no seu devido lugar.------------------------------------------------------ O Sr. Deputado José Gabriel perguntou ao Sr. Presidente da
Câmara se já pode elucidar a Assembleia do custo total da Festa do
Emigrante deste ano. --------------------------------------------------- O Sr.
Presidente da Câmara disse ainda não estar em situação de informar o
montante exacto, no entanto pensa que já tem pago sensivelmente entre
setenta a oitenta por cento da despesa total. ------------------------------------- Para terminar as suas intervenções, o Sr. Deputado Municipal José
Gabriel perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se já tinha
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conhecimento oficial de quais as Repartições de Finanças a encerrar
nos Açores, mas principalmente na nossa Ilha. ---------------------------------- A esta questão o Sr. Presidente da Câmara respondeu que já tinha
tentado informar-se, mas, neste momento não conseguiu nenhuma
informação concreta. ------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO: Não existindo público e não existindo outros
assuntos a tratar, o Sr. Presidente desta Assembleia declarou encerrada
a reunião. Eram dezassete horas. Da mesma se lavrou a presente acta,
que depois de apreciada e posta à discussão e votação será assinada
pelo Presidente da Mesa desta Assembleia Municipal e por mim,
Eugénia Lima, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal, que a
redigi e escrevi. --------------------------------------------------------------------

O Presidente,

_______________________________________

A Secretária,

________________________________________
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