JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E DEZANOVE
_____ Aos dez 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 ANAFRE, envio de e-mail sobre o Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local, PEPAL – 6ª Edição-2ª fase de apresentação de candidaturas;
- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de convite para estar
presente na Cerimónia de Abertura da “Feira Agrícola Açores 2019”.
- Da Globalsoft, envio de e-mail sobre a rescisão de contrato com a Globalsoft.
- Da Direção Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail sobre o programa
Solidariedade em Movimento.
- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail de cessação de funções.
- Da Urbhorta, envio de e-mail com a música da representação da Matriz, no Desfile
da Semana do Mar.
- Do Império de Sant’Ana, envio de convite para as Sopas do Espírito Santo.
- De Carmo Woods, envio de orçamento para o fornecimento de rails de proteção em
madeira.
– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________
- Reencaminhar a informação recebida da Direção Regional da Solidariedade Social,
sobre o Programa Solidariedade em Movimento, para a Associação de Pais e Amigos
dos Deficientes da Ilha do Faial – APADIF, Santa Casa da Misericórdia da Horta e Casa
de Infância de Santo Antonio; ______________________________________________
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- Agradecer a comunicação da Escola Básica Integrada da Horta, sobre a cessação de
funções do Órgão Executivo, e desejar felicidades pessoais e profissionais; __________
- Reencaminhar a comunicação recebida da Urbhorta sobre o Desfile da Semana do
Mar, para o presidente da Direção do Grupo de Cantares Ilha Azul; ________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/A - Açores
Hoje, para falar sobre o programa da Festa do Bairro – São Pedro;
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no XXII Encontro de Música
Tradicional, promovido pelo Grupo de Cantares Ilha Azul;
- Pedir orçamento guardas de proteção em madeira torneada para colocação de 100 mts
no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, às empresas: Carmo Wood,
José Eduardo Pires e a LOS – Live Our Style.
_____ 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. __________
___________________________________
___________________________________

2

