JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E TRES DE DEZEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE
_____ Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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 e-mail a informar que a visita solicitada
pela Junta de Freguesia ao poço sumidouro e caixa de retenção de águas pluviais, no
caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, será efetuada em início de janeiro
do próximo ano; envio de e-mail sobre a eleição do Presidente da República – 24 de
janeiro de 2021 – desdobramento da Assembleia de Voto. ________________________
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail com o caderno de apoio à
eleição para o Presidente da República. ______________________________________
- Do Parque Natural do Faial, envio de e-mail a solicitar a entrega do relatório de
atividade de 2020 do concurso Eco freguesia, freguesia limpa até dia 15 de janeiro. ___
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder conforme o solicitado pelo Parque Natural do Faial e enviar o relatório de
atividades de 2020 do concurso Eco freguesia, freguesia limpa até 15 de janeiro. ______
- Enviar ofício de apresentação de cumprimentos e da disponibilidade de cooperação
desta Junta de Freguesia ao Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores. ____________________________________________________________
- Proceder à entrega de cabazes com produtos alimentares para o jantar de Natal, a todos
os moradores do prédio sinistrado pelo incendio ocorrido na Rua Monsenhor José de
Freitas Fortuna. _________________________________________________________
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Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com a Embaixadora Manuela Bairros
para falar sobre uma conferencia internacional sobre o mar a realizar em julho do
próximo ano. ___________________________________________________________
_____ 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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