JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZOITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
_____ Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Câmara Municipal da Horta, envio de edital com a designação dos membros da
Mesa da Assembleia de Voto – Eleição da Assembleia da República; envio de e-mail a
solicitar informação para a Agenda Cultural do mês de outubro. ___________________
- Da Junta de Freguesia da Ribeirinha, envio de convite para estar presente nas
comemorações do Dia da Freguesia da Ribeirinha; _____________________________
- Da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, envio de convite para
participar no 3º workshop de Envolvimento de Interessados no processo OEMA. _____
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de caderno de apoio ao ato eleitoral para a
Eleição da Assembleia da República; ________________________________________
- De Patricia Fraga, envio de comunicação pelo Facebook de aparentes irregularidades
verificadas na qualidade da água de abastecimento no seu prédio. __________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________
- Afixar o edital com a designação dos membros da Mesa da Assembleia de Voto –
Eleição da Assembleia da República, no placard da Junta de Freguesia; _____________
- Agradecer a comunicação da munícipe sobre as aparentes irregularidades verificadas
na qualidade da água de abastecimento no seu prédio, e dar conhecimento que foi
encaminhada a informação para a Câmara Municipal; ___________________________
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-Comunicação à Câmara Municipal da pequena derrocada de um muro na Canada das
Dutras, devido às recentes chuvadas. ________________________________________
Ponto 5 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________
- Após a análise da candidatura de Benjamin Medeiros de Faria Pinto Alberto, foi
deliberado aprovar e informar os requerentes para levantarem os Vales de Compras
Bebé. _________________________________________________________________
Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Arquiteta
Vanessa Melo, sobre o projeto de pós-doutoramento na Universidade dos Açores de
Investigação sobre “Tourism and Landscape in the Azores: change, challenges and
opportunities. Research contributions towards colloborative planning and management
strategies” _____________________________________________________________
_____ 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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