JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA
ORDINÁRIA
REALIZADA
A
DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL
E VINTE
_____ Aos dezoito 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 Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na
inauguração do Núcleo Expositivo das Bicas. __________________________________
- Da Secretaria Regional da Educação e Cultura, envio de e-mail sobre o transporte
escolar por motivo de perigosidade. _________________________________________
- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de e-mail sobre o pedido
de esclarecimento efetuado por esta Junta de Freguesia, relativo á aplicação de produtos
fitofarmacêuticos. _______________________________________________________
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de circular sobre o desejo de um
menino com cancro. ______________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Comunicar aos titulares dos projetos candidatos do Orçamento Participativo
Sociocultural da Matriz, o resultado da votação e divulgar a lista final nos meios de
comunicação digital da Junta de Freguesia. ___________________________________
- No seguimento da chamada de atenção de alguns munícipes, para a necessidade de
reposição da passadeira na Rua Serpa Pinto, na proximidade do cruzamento da Travessa
da Misericórdia e da Travessa da Boa Viagem, devido à intensidade do movimento
rodoviário nesta zona do centro urbano, foi deliberação informar a Câmara Municipal
da Horta. ______________________________________________________________
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- Solicitar à Câmara Municipal colaboração para a poda de árvores junto ao Recinto
Desportivo da Boa Vista, a fim de possibilitar a colocação de iluminação de natal. ____
_____ 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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