JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE
_____ Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 da reabertura dos
parques, jardins e similares, no âmbito do processo de desconfinamento da pandemia do
Covid-19; ______________________________________________________________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail com os
resultados finais do Concurso Eco-Freguesia, freguesia limpa 2019. ________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder à entrega de 750 máscaras cirúrgicas à Santa Casa da Misericórdia da Horta.
- Solicitar orçamento á empresa Rafael Construções, para a construção de caixa de
retenção e poço sumidouro de águas pluviais no Caminho de acesso ao Miradouro do
Monte Carneiro. _________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com o Eng. Ricardo
Oliveira, para apreciação da planta do futuro edifício do Império União e Fraternidade
da Ladeira de Santo António; ______________________________________________
- Visita do presidente e secretário da Junta de Freguesia com técnicos da Câmara
Municipal ao caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, para tratar da
localização e implantação da caixa de retenção e poço sumidouro de águas pluviais; ___
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- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião alargada da Comissão
Municipal de Proteção Civil; _______________________________________________
_____ 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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