JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezanove
horas e trinta minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no
Largo Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada
Junta, respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente, Isabel
Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da
Silva Morais, Secretário. __________________________________________________
_____ O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente
elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos
assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se
seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________
2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________
- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a Agenda Cultural de Janeiro
de 2019; envio de e-mail com edital sobre o condicionamento de transito na Ladeira da
Paiva. _________________________________________________________________
- De Álvaro Melo – Novo Banco Açores, envio de e-mail para abertura de conta no
Novo Banco Açores. _____________________________________________________
- De Tieres Vieira, envio de e-mail sobre o fornecimento de plantas do Serviço de
Desenvolvimento Agrário do Faial. __________________________________________
- Do Agrupamento Musical Onda Musical, envio de orçamento de serviços para os
Festejos de São Pedro 2019. _______________________________________________
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de pedido de colaboração para a
aquisição de material para melhorar os cuidados prestados aos utentes da SCMH. _____
- Da Assembleia Municipal da Horta, envio de voto de congratulação pela passagem
do 25º Aniversário do Clube de Filatelia “O Ilhéu”. _____________________________
- De Maria José Miguel, envio de pedido de colaboração para a realização do 1º banho
do ano. ________________________________________________________________
- Do Serviço de Ambiente do Faial, envio de e-mail sobre o Eco freguesia – freguesia
limpa 2018, entrega de relatórios. ___________________________________________
1

- Da Freguesia da Conceição, envio de boletim informativo “Alagoa”. _____________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Informar o Novo Banco Açores que depois de analisada a proposta, não se verificaram
vantagens relativamente às condições oferecidas pelas instituições com que esta Junta
de Freguesia já trabalha, uma das quais se situa nesta freguesia. ___________________
- Satisfazer o pedido de apoio de Maria José Miguel para o1º banho do ano.
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Reunião com a Associação MeXeTe – Associação Faial em Movimento sobre a
realização do evento de Natal, "RetroKult Christmas powered by MeXeTe" a ter lugar
no Grémio Literário Artista Faialense com o apoio desta Junta de Freguesia. _________
- Realização do almoço convívio de Natal com os utentes que frequentam o Centro de
Convívio de Seniores e os eleitos da Freguesia; ________________________________
- Envio de ofício ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta sobre as
preocupações manifestadas a esta Junta de Freguesia, relativas à degradação do
Caminho Fundo, que pode colocar em risco a segurança de pessoas e bens. __________
_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se
lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________

___________________________________
___________________________________
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