JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL
E VINTE
_____ Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas,
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, respetivamente,
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 Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de convocatória para a
reunião da Assembleia Geral; envio de e-mail sobre a reserva de hotel – reunião
Assembleia Geral. _______________________________________________________
- Da Resiaçores, envio de e-mail com as normas internas para descarga de resíduos no
Centro de Processamento de Resíduos do Faial. ________________________________
- Do Programa Azores em Destaque, envio de e-mail sobre o Programa “Azores em
Destaque” – participação da Junta de Freguesia. _______________________________
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para participar no 27º
Aniversário do Clube de Filatelia “O Ilhéu” e dia do Selo da ESMA. _______________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________

-

Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (facebook) o folheto

recebido da Resiaçores com as normas internas para a descarga de resíduos no Centro
de Processamento de Resíduos do Faial; ______________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Finados; ____________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de entrega de diplomas aos
alunos da Escola Profissional da Horta, no âmbito do seu aniversário; ______________

1

- Participação dos utentes do Centro de Convívio de Seniores numa visita à Exposição
“Ecce Homo – A devoção de um povo” que está patente no Museu de Arte Sacra, da
Igreja do Carmo; ________________________________________________________
- Participação dos utentes do Centro de Convívio de Seniores na ação de sensibilização
sobre a Saúde Mental, promovida pela Câmara Municipal da Horta. ________________
_____ 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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