JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A DOZE
DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos doze dias do mês de agosto 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 Câmara Municipal da Horta, e-mail sobre a campanha do Bem Estar Animal
para a divulgação. _______________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail com a divulgação sobre o recomeço da migração dos
emissores de TDT em Portalegre; envio de e-mail reencaminho da Direção Geral da
Saúde, sobre a campanha “Verão e Covid-19”. _________________________________
- Da Direção Regional dos Assuntos do Mar, envio de e-mail sobre o projeto Life IP
Azores Natura – limpezas costeiras e subaquáticas. _____________________________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail a
informar que as ações de limpeza no âmbito do Concurso Eco-freguesia, freguesia
limpa, deverão ser efetuadas até 14 de novembro. ______________________________
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de ofício com corrente de
solidariedade “O desejo de um menino com cancro”. ____________________________
- Do Exército, envio de e-mail a informar da abertura de inscrições para o 2º curso de
formação de oficiais e 2º curso de formação de sargentos de 2020. _________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook e página) a informação
recebida da Câmara Municipal da Horta, sobre a campanha Bem Estar Animal. _______

1

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Pedir orçamento para a aquisição de 22 Cinzeiros de Pé Alto com cobertura para
exterior, às empresas Berrio e Flying Sharks; _________________________________
- Solicitar parecer à Câmara Municipal da Horta sobre as novas datas (12,19 e 26 de
setembro) para a realização, em parceria com o Cineclube da Horta, do ciclo de cinema
ao Ar Livre, a ter lugar na Praça da República, com as devidas regras sanitárias. ______
_____ 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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