JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA
ORDINÁRIA
REALIZADA
A
DEZANOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E
VINTE
_____ Aos dezanove 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 Direção Regional do Ambiente, envio de Acordo de Colaboração entre a
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia, no
âmbito do concurso Eco-Freguesia, Freguesia Limpa e do Projeto “A Minha Ribeira”.
- Do Parque Natural do Faial, envio de email com pedido de parceria para o evento de
Natal, a decorrer no Jardim Botânico do Faial, no mês de dezembro. _______________
Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial da Horta, envio de email com a apresentação de cumprimentos da nova Comandante do Destacamento
Territorial da GNR da Horta. _______________________________________________
- De André Mata, envio de e-mail com envio de proposta para a criação de campo de
padel -Orçamento Participativo da Matriz. ____________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Agradecer a comunicação da Comandante do Destacamento Territorial da Horta da

Guarda Nacional Republicana e manifestar a total disponibilidade desta Junta de
Freguesia para a cooperação institucional em projetos comuns em prol da comunidade
que servimos. ___________________________________________________________
- Acusar a receção da comunicação do Sr. André Fogaça da Mata, registar o interesse da
referida modalidade desportiva, e informar que esta Junta de Freguesia não dispõe de
qualquer espaço físico ou urbano onde seja possível criar as condições necessárias para
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a prática de Padel, ficando esta autarquia disponível para qualquer possível colaboração
na área da atividade desportiva. _____________________________________________
_____ 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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