JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E
VINTE E UM
_____ Aos catorze dias do mês de abril 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 Câmara Municipal da Horta, envio de edital para a convocação para o Dia da
Defesa Nacional 2021; ____________________________________________________
- Da Espap, envio de e-mail a informar do início da receção da faturação eletrónica. __
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o edital para a convocação
do Dia da Defesa Nacional, recebido da Câmara Municipal da Horta. _______________
- Proceder conforme o estipulado pela ESPAP, e ter em atenção a receção eletrónica de
faturação. ______________________________________________________________
Ponto 4 – Orçamento para o fornecimento de pavimento homologado para o
Parque Infantil do Bairro da Boa Vista. ____________________________________

- Propor à Câmara Municipal da Horta a assinatura de um Protocolo para a aquisição de
pavimento em placas (homologado) SBR, 40 mm de espessura, para o Parque Infantil
do Bairro da Boa Vista. ___________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com representantes do Cineclube do Faial
para tratar da realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre; ________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia numa entrevista à Radio Pico, sobre a
promoção da freguesia e o trabalho que nela tem sido desenvolvido; _______________
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- Reunião do Presidente da Junta de Freguesia com o organista Pedro Albuquerque,
sobre a realização de concertos na Igreja Matriz. _______________________________
_____ 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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