JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E
UM
_____ Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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 Assembleia Municipal da Horta, envio de ofício com os votos de saudação
aprovados em reunião ordinária da Assembleia Municipal do dia 29 de abril. _________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente nas cerimónias
comemorativas do XIX Dia Municipal do Bombeiro. ___________________________
- Da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, envio de ofício
sobre a realização da exposição “Cápsulas do Tempo”. __________________________
- Do Museu de Arte Sacra, envio de convite para estar presente na sessão solene de
abertura do Museu de Arte Sacra. ___________________________________________
- Da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, envio de e-mail sobre a campanha
Açores Entre Mares 2021 – pedido de colaboração. _____________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Agradecer o convite para visitar a exposição “Capsulas do Tempo” da Secretaria
Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital e informar que a Casa Manuel de
Arriaga, que acolherá a referida exposição, se situa nesta Freguesia, pelo que, salvo
melhor opinião, não se vislumbra a vantagem de acolhimento por parte desta autarquia
para o mesmo fim. _______________________________________________________
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Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 25 anos da
fundação do Grupo de Cantares Ilha Azul; ____________________________________
_____ 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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