JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS
**********************************************************************

Atividades
23 de Junho de 2021 a 5 de Setembro de 2021
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Presença nas Comemorações do Dia da Freguesia de Pedro Miguel;
 Presença no lançamento do livro do Dr. Carlos Lobão “Delegação da Horta da Fundação
Nacional para a Alegria no Trabalho 1954-1975” .
 Presenças nas cerimónias religiosas de São Pedro;
 Presença nas comemorações do 188º Aniversário da Cidade da Horta;
 Presença no Musical “Capelinhos”;
 Presença nas Comemorações do Dia da Freguesia de Castelo Branco;
 Assinatura do Protocolo de Cooperação Financeira com a Tuna e Grupo Folclórico Juvenil
dos Flamengos;
 Assinatura do Protocolo de Cooperação Financeira com a Filarmónica Nova Artista
Flamenguense;
 Assinatura do Protocolo de Cooperação Financeira com a Casa do Povo dos Flamengos;
 Reunião com a Comissão dos Assuntos Económicos da Paróquia;
 Presença no convívio da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos
 Reunião com o Diretor do Serviço de Desporto da Ilha do Faial;
 Reunião com o Secretário Regional da Saúde e Desporto;
 Presença no convívio da Filarmónica Nova Artista Flamenguense.

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:
 Roça e limpeza geral das ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia;
 Limpeza e desobstrução de sarjetas e limpeza dos sumidouros;

Delegações administrativas:
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 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio aos cidadãos;

Projeto “Eco Freguesia”:
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para a Fajã - RESIAÇORES;
 Limpeza de deposições ilegais de lixo junto aos contentores;

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:


Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;

 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja;
 Manutenção e limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos;
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Continuação da Obra da Freguesia 2020 – Requalificação do Jardim Público;
 Pintura dos equipamentos existentes no Jardim Público;
 Pintura dos Postes a colocar no reforço da iluninação junto à churrasqueira;
 Instalação de mesão de apoio com lavatório na Churrasqueira;
 Aquisição e conservação do mobiliário para colocar na churrasqueira;
 Inicio da Pintura do Edifício Polivalente;
 Limpeza geral das campas, passeios e zonas verdes do Cemitério;
 Limpeza e pintura do fontanário das Bicas;
 Reparação da viatura Mitsubishi;
 Reparação de Máquinas de Roçar;

Desratização:
 Distribuição do raticida à população;
 Colocação de isco e manutenção das Estações Rateiras;

Diversos:
 Visitas a diversos locais e ruas da freguesia;
 Transportes de mobílias para várias famílias carenciadas da freguesia;
 Disponibilização de Bagaço aos lavradores da freguesia;
 Apio no transporte das crianças do ATL dos Flamengos na visita à Casa Manuel de Arriaga;

O Presidente,

José Amaral
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