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Chegou o Verão…
E com o verão, a vida na Ilha das Flores
transforma-se, com a chegada dos nossos
Emigrantes, dos turistas de todas as nacionalidades,
os de “saco às costas” e os que ocupam os hotéis,
residenciais e outros alojamentos disponíveis na Ilha,
os apartamentos da Rádio Naval, a Pousada, a Aldeia
da Cuada e muitos alojamentos particulares que já
estão disponíveis por toda a Ilha.
O nosso porto tem estado “povoado” de iates de
todas as nacionalidades, que aqui param, para
refrescar, depois de atravessarem o atlântico norte.
Aproximam-se as grandes Festas do Emigrante
nas Lajes das Flores, que terão lugar, como sempre,
no 3º. Fim-de-semana de Julho, e, cujo programa, se
encontra no interior deste boletim, para que, cada
família deste concelho fique, desde já, com uma cópia
do Programa da nossa Festa.
Com a publicação deste Boletim, pretendemos,
como dissemos no Boletim Nº. 1, dar a conhecer aos
Munícipes, de forma continuada o que se vá fazendo
pelo concelho.
Assim, vamos começar pelo Relatório de
Actividades da Câmara Municipal, apresentado
usando da competência que lhe confere a al.ª c) do n.º
1 do artº. 68º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11/1, para efeitos
da alª. e) do n.º 1 do artº. 53.º, da mesma disposição
legal, referente ao período de tempo que decorreu
desde a última reunião ordinária da Assembleia
Municipal e a data desta reunião, 19 de Junho, que
agora finda.
E a Assembleia Municipal tomou conhecimento de
que nesse período e até este momento foram
executados os seguintes trabalhos:





























Mês de Junho

Pavimentação, a tapete a quente, da Rua
Divino Espírito Santo nas Lajes;
Pavimentação a tapete a quente da travessa
entre Monte e os Morros nas Lajes;
Pavimentação a tapete a quente da Rua Padre
Tomás, nas Lajes;
Pavimentação a tapete a quente da Rua Padre
Américo e do respectivo parque de
estacionamento;
Grande intervenção no campo de futebol das
Lajes, (Pintura dos muros das paredes
exteriores dos balneários, corte da erva,
regularização e cilindragem das pistas);
Continuação dos trabalhos de regularização
das paredes em algumas ruas das Lajes;
Continuação dos trabalhos envolventes à Casa
do Povo da Fajã Grande, com a construção de
um Parque de estacionamento;
Continuação dos trabalhos do edifício
destinado ao Museu Agrícola, nas Lajes;
Continuação dos trabalhos de construção da
estrada da Caldeira, na Fazenda;
Arranjo do Largo do Rossio, na Fajãzinha;
Continuação dos trabalhos de recuperação e
construção de muros nas ruas da Fajãzinha;
Pintura dos muros do cemitério das Lajes;
Acabamento dos trabalhos da electrificação do
Cemitério das Lajes;
Acabamento dos trabalhos do espaço para
colocação de inertes no estaleiro da Fajã
Grande;
Pintura dos muros de algumas ruas das Lajes;
Grande intervenção nos edifícios dos Paços do
Concelho e Polivalente (pintura de paredes
exteriores, portas, janelas, etc.);
Corte de erva dos parques, jardins, cemitério,
bermas, Rádio Naval, etc.;
Limpeza das ruas das nossas freguesias,
jardins, etc.;
Temos continuado a fazer lancis em betão;
Começo dos trabalhos de remodelação dos
passeios da Rua José de Freitas Pimentel nas
Lajes;
Temos continuado a fazer um trabalho
bastante intenso na recuperação das nossas
máquinas;
Limpeza da Lixeira Municipal;
Escavação e transporte de areia para
armazenamento;

Continuação dos trabalhos na sede da Junta
de Freguesia da Fazenda;

Continuação dos trabalhos na estrada das

Furnas, na Fajã Grande;
Colocação de mosaicos na piscina na Fajã
Grande;
Como todos sabem, já começaram os trabalhos de
Construção de mesas e bancos em cimento na
Zona Balnear da Fajã Grande; Construção de pavimentação, o que quer dizer que conseguimos pôr
a central a funcionar, o que não tem sido fácil, devido
grelhadores na Zona Balnear da Fajã Grande;
Limpeza da Zona Balnear da Calheta em a termos pouca experiência na matéria.
O Presidente da Câmara,
colaboração com a Junta de Freguesia das
João
António Vieira Lourenço
Lajes;

Reunião de 12 de Junho de 2006
Foi deliberado por unanimidade adquirir 100
exemplares do livro Concerto a Quatro Mãos,
da autoria da Dra. Gabriela Silva e Dr. Américo
Teixeira Moreira, nas condições apresentadas
na sua proposta;
A Câmara deliberou por maioria atribuir um
subsídio no valor de 300 € para a compra de
passagens, aos alunos do 7º ano turma B da
Escola Básica Integrada das Flores, destinado
ao pagamento de um passeio de estudo, de
barco, à volta da Ilha
Sob proposta do Sr. Vereador Carlos Silva, a
Câmara deliberou por maioria, com a
abstenção do Vereador Sr. Dr. Luís Maciel, que
a rua do Divino Espírito Santo passe a ter
sentido único, no sentido ascendente.
Reunião de 26 de Junho de 2006
Foi apresentado o pedido de licenciamento
para ampliação de Estabelecimento Comercial
na Freguesia da Fazenda, solicitado por José
de Freitas Braga. Em relação a esse pedido de
licenciamento o Dr.º Luís Carlos Maciel, alertou
para o facto de no parecer do Ambiente ser
mencionado a necessidade de obtenção de
licença de ocupação do domínio hídrico. A
Câmara deliberou por unanimidade conceder a
licença de ampliação condicionando a mesma
à apresentação da licença mencionada pelo
parecer do Ambiente, foi ainda deliberado
informar o requerente da necessidade da
obtenção daquela licença, junto da Entidade
competente.
Foi ainda apresentado um pedido de
deferimento tácito solicitado pelo Sr. André
Eloy referente à ampliação de anexo na
freguesia das Lajes. A Câmara deliberou por
unanimidade conceder o solicitado atendendo
ao previsto na lei referente a esta matéria.
O Dr.º Luís Carlos Maciel propôs que passasse
a ser mencionado, nos pedidos de parecer
que esta Câmara solicita às entidades
competentes, o facto de que esta Autarquia
aprovará o deferimento tácito, previsto na Lei
se não obtiver resposta das mesmas dentro do
prazo estabelecido na mesma, cuja proposta
esta que foi aprovada por unanimidade.

O Sr. Presidente da Câmara propôs que a
comissão para proceder às vistorias previstas no
D.L.167/97 e 168/97 ambos de 4 de Julho
alterados respectivamente pelo D.L. 55/2002 e
57/2002 de 11 de Março bem como as vistorias
previstas pelo D.L. 555/99 de 16 de Dezembro
fosse constituída por Eng. Nelson Furtado, Eng.
Adriano Rosa e Sr. Paulo Pereira. A Câmara
deliberou por maioria aprovar a constituição
daquela comissão, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Socialista Dr. Luís

Carlos Maciel e José António Azevedo.
Foi ratificado por unanimidade a atribuição de
duas passagens a duas jovens do Concelho
para participarem num evento da “ Turismoda ”
Esteve presente um pedido de licença especial
de ruído, até às duas da manhã requerido por
José Maria Ferreira Faria para a realização de
baile/karaoke nos dias um, vinte e dois, e vinte
nove de Julho.
A Câmara deliberou por
unanimidade autorizar o pedido de licença para
o dia 1 de Julho, protelando para a próxima
reunião, os pedidos de licença referentes aos
dias vinte e dois e vinte nove de Julho.
Esteve presente um pedido de licença especial
de ruído, até às 4 da manhã requerido por
Sandra Maria Cota Amaral Medeiros para a
realização de baile/karaoke no dia 8 Julho. A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir a
licença solicitada.
Esteve presente requerimento, solicitando a
cedência contratual das tapadas inscritas na
matriz predial rústica sobre os números 5131,
5130, 5132, 4174, para o Sr. Luís Miguel
Lourenço Alves Gomes. A Câmara deliberou
por maioria autorizar o solicitado com a
abstenção do Vereador do Partido Socialista
Dr.º Luís Carlos Maciel, os votos a favor dos
Vereadores do PSD, e do Vereador do Partido
Socialista, Sr. José António Nunes Azevedo,
atendendo às observações da sua razão de
voto já mencionadas em reuniões anteriores.
Foi Presente pelo Sr. Presidente da Câmara
um pedido de atribuição de subsídio solicitado
pela Caritas Paroquial Nossa Senhora do
Rosário. O Sr. Presidente da Câmara sugeriu
que fosse atribuído um subsídio do valor de
€3.000,00 (Três mil euros), atendendo ao
trabalho que aquela instituição tem vindo a
desempenhar
A Câmara deliberou por maioria, com a
abstenção dos Vereador do Partido Socialista,
Dr. Luís Carlos Maciel e Sr. José António
Nunes Azevedo, sendo o sentido de voto dos
mesmos justificado pelo facto do montante
solicitado pela Entidade ser superior ao
sugerido pelo Sr. Presidente da Câmara, e
ainda pelo facto de este pedido não fazer parte
da ordem de Trabalhos para esta reunião.
Seguiu-se a intervenção do público presente,
do Senhor José Rosa, dizendo que se
congratulava com a forma e civismo com que
sessão tinha decorrido, elogiando ainda o
serviço desta Autarquia , mas lamenta com
tristeza o facto de a Ponta da Fajã Grande não
estar incluída no Plano e Orçamento desta
Edilidade, tendo sido esclarecido de que o
lugar da Ponta faz parte da Freguesia da Fajã
Grande. Do Senhor Félix Martins que
considera ficar prejudicado com a construção
de passeios na sua rua que virá afectar a
entrada de viatura na sua residência, cuja
situação será analisada.

Antes de apresentarmos algumas fotografias de como
estão a decorrer alguns trabalhos no Concelho,
querermos alertar a população para o enorme problema
da falta de água, que se está já a fazer sentir,
principalmente nas Lajes

Preparação para asfaltagem na Rua José Freitas
Pimentel.

Regue com moderação
e nas horas de menor
calor (de manhã cedo
ou
à
tarde).
Evite
fugas ou perdas de
água em torneiras,
autoclismos, etc.

Asfaltagem na Rua Padre Américo Freitas

Asfaltagem na Freguesia da Fajãzinha

Zona Balnear – Fajã Grande

