JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E TRES DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE
_____ Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 convocatória para a reunião de trabalho
sobre os contratos interadministrativos e acordos de execução da delegação de
competências para 2021; envio de e-mail a informar do início da atividade física a
decorrer no Centro de Convívio de Seniores, no âmbito do Projeto Faial Ativo; envio de
e-mail sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores –
edital com desdobramento da assembleia de voto da Matriz. ______________________
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de ofício com pedido de
colaboração para o projeto do “Maior cachecol do mundo em tricot e/ou crochet”. ____
- Da Igreja Matriz da Horta, envio de convite para estar presente na receção do novo
Vigário Paroquial, Rev. Pe. Aurélio Sousa. ___________________________________
- Do CDS-PP Açores, envio de credencial do delegado do CDS para a reunião de
designação dos membros das mesas eleitorais. _________________________________
- Da Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio do guia
pratico do processo eleitoral – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores. ___________________________________________________
- De José Henrique Nunes – JNH, envio do orçamento para a reparação da
fotocopiadora. __________________________________________________________

1

- Da Delegação de Saúde da Horta, envio de resposta ao ofício desta Junta de
Freguesia, sobre as ocorrências na moradia nº 10 do Bairro da Vista Alegre. _________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Confirmar a presença do executivo na reunião de trabalho na Câmara Municipal da
Horta, sobre os contratos interadministrativos e acordos de execução da Delegação de
Competências para 2021; __________________________________________________
- Agendar a reunião com os representantes dos partidos políticos concorrentes às
Eleições Legislativas Regionais para a designação dos membros das mesas eleitorais, no
dia 30 de setembro, pelas 19:00 horas na sede da Junta de Freguesia. _______________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa de Rádio Local
“Semanário”, para falar sobre a realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre; _________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/Açores –
Açores Hoje - para falar do concerto musical “DE VOLTA AOS PALCOS”, no âmbito
do Projeto “Musica no Coreto”. ____________________________________________
_____ 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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