JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE
E SEIS DE JUNHO DE DOIS DEZANOVE
_____ Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Voto de Reconhecimento relativo ao
Sporting Club da Horta; ___________________________________________________
- Da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, envio de convite para participar nas
festividades em honra de Nossa Senhora do Carmo; envio de convite para estar presente
no lançamento do livro «A Igreja do Carmo – Um Património a redescobrir». ________
- Da APADIF, envio de convite para estar presente no Arraial Intergeracional. _______
- Da Freguesia de Pedro Miguel, envio de convite para estar presente na Sessão
Solene Evocativa do Dia da Freguesia; envio de e-mail a informar da participação da
representação da Freguesia no torneio de bilro inter-freguesias, no âmbito das Festas do
Bairro – São Pedro. ______________________________________________________
- Da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, envio de convite para
estar presente na cerimónia de apresentação do Estudo Prévio para reperfilamento de
troço do Ramal do Monte da Guia; envio de convite para estar presente na cerimónia de
assinatura do contrato de empreitada de “intervenção nos circuitos terrestres do Faial –
reabilitação e beneficiação de troço entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime de Melo. _
- Da Secretaria Regional da Saúde, envio de convite para estar presente na visita à
Empreitada de Remodelação do Hospital da Horta e de Construção do Edifício da
Unidade de Saúde da Ilha do Faial. __________________________________________
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- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de convite para
estar presente na visita à Residência “Horta Marina, Lda – Internacional Azores
Boutique”. _____________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________
- Agradecer o convite da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, para participar nas
festividades em honra de Nossa Senhora, e confirmar a presença do Sr. Presidente da
Junta de Freguesia; ______________________________________________________
- Agradecer o convite da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, para estar presente no
lançamento do livro «A Igreja do Carmo – Um Património a Redescobrir», e confirmar
a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia; _____________________________
- Agradecer o convite da APADIF, para estar presente no Arraial Intergeracional e
confirmar a presença da Sra. Tesoureira, em representação do Presidente da Junta de
Freguesia. _____________________________________________________________
- Agradecer o convite da Junta de Freguesia de Pedro Miguel para estar presente na
Sessão Solene Evocativa do Dia da Freguesia, e confirmar a presença do Sr. Presidente
da Junta de Freguesia; ____________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa e na Procissão de Corpo de
Deus; _________________________________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na comemoração das Bodas de Prata
Sacerdotais de Monsenhor António Saldanha; _________________________________
- Participação do presidente e da tesoureira 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; ________________________________________________________________
- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no
Arraial Intergeracional, promovido pela APADIF. ______________________________
_____ 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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