JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
_____ Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezanove, 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 Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de edital para a época
venatória de 2019/2020. __________________________________________________
- Da Coordenadora Pedagógica – Casa de Infância de Santo António, envio de email a solicitar informação sobre o Desfile da Semana do Mar. ____________________
- Do Tribuna das Ilhas, envio de e-mail com tabela de preços para a publicidade da
Semana do Mar. _________________________________________________________
- Da Trybio, envio de convite para participar no Workshop de Sumos Vegetais, a
realizar no Mercado Municipal. _____________________________________________
- Da OTL/J, informação sobre os resultados das Candidaturas para os meses de julho e
agosto. ________________________________________________________________
- Do Grupo de Cantares Ilha Azul, envio de convite para participar no XXII Encontro
de Música Tradicional da Ilha do Faial. ______________________________________
- Da Assembleia de Escola da EBI da Horta, envio de agradecimento convite para
estar presente na tomada de posse do Conselho Executivo para o triénio 2019/2022. __
- Da Casa de Infância de Santo António, envio de agradecimento do apoio desta Junta
de Freguesia, à festa de Santo António. ______________________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com a autorização do
condicionamento do transito temporário para a realização do Império de Sant’Ana. ____
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- Da Junta de Freguesia de Castelo Branco, envio de convite para estar presente na
Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia. _____________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________
- Por condicionalismos financeiros, não publicitar no Semanário Tribuna das Ilhas,
divulgando uma mensagem alusiva à Semana do Mar, nos meios de comunicação da
Junta de Freguesia. ______________________________________________________
- Agradecer à Escola Secundária Manuel de Arriaga a cedência do estrado para apoio à
Festa do Bairro - São Pedro; _______________________________________________
- Agradecer à Hortaludus, a cedência de escadote para apoio à Festa do Bairro – São
Pedro; _________________________________________________________________
- Agradecer ao Serviço Florestal do Faial na entrega de verdura para decoração dos
espaços da Festa do Bairro – São Pedro; ______________________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o Edital recebido da
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, sobre a época venatória de 2019/2020; _
- Satisfazer o solicitado pela Coordenadora Pedagógica da Casa de Infância de Santo
Antonio, e enviar informação sobre o Desfile da Semana do Mar; __________________
- Agradecer o convite do Grupo de Cantares Ilha Azul e confirmar a presença do
Presidente da Junta de Freguesia no XXII Encontro de Música Tradicional; __________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia, o Edital recebido da
Câmara Municipal, com a autorização do conhecimento do transito temporário para a
realização do Império de Sant’Ana; _________________________________________
- Agradecer o convite da Junta de Freguesia de Castelo Branco e confirmar a presença
do Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do Dia da
Freguesia; ______________________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em representação do Presidente no
Arraial Intergeracional, promovido pela APADIF; ______________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na comemoração das Bodas de Prata
Sacerdotais de Monsenhor António Saldanha; _________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com os representantes
de cada partido com assento na Assembleia de Freguesia, para a homologação da lista
provisória dos projetos a votação do Orçamento Participativo da Matriz. ____________
_____ 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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