JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZANOVE DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE E UM

_____ Aos dezanove 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 Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na missa
solene do Voto Municipal de Pentecostes; envio de e-mail sobre a Bolsa de
Voluntariado; envio de e-mail sobre o II Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação. __________________________________________________________
- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre o recenseamento
eleitoral – eliminação de inscrição 105 anos. __________________________________
- Da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, envio de e-mail sobre a campanha
“Açores Entre-Mares”. ___________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Satisfazer o solicitado pelo Ministério da Administração Interna, sobre a eliminação de
inscrição de eleitora com 105 anos, e informar que a senhora faleceu. _______________
- Informar o Vice-presidente da Câmara Municipal da Horta que esta Junta de Freguesia
tem recebido diversas manifestações de preocupação, especialmente por parte de pais ou
encarregados de educação de crianças que frequentam o ensino ou o Jardim de Infância
da Casa de Infância de Santo António, pela acentuada degradação de um muro existente
na Ladeira de Santo António, confinante com o prédio da CISA e como é do
conhecimento geral a referida artéria citadina é muito utilizada por pessoas e veículos
devido a ser um dos acessos ao centro da freguesia da Matriz e da cidade, bem como,
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pela localização da Casa de Infância de Santo António e dos blocos habitacionais da
PSP. __________________________________________________________________
Embora seja uma via de sentido único a sua largura para a circulação torna-se reduzida
devido ao estacionamento permanente do lado sul e o passeio existente do lado norte ser
de reduzidas dimensões o que condiciona a circulação pedonal, o que pode colocar em
perigo a segurança de pessoas, nomeadamente de crianças, e bens. _________________
- Informar o Vice-presidente da Câmara Municipal da Horta, que vários transeuntes da
Rua Dr. Azevedo tem manifestado preocupação pelo estado que apresenta um muro
existente no referido arruamento que, aparentemente, pode pôr em risco a segurança de
pessoas e bens, por ser uma artéria estreita e com acentuado movimento rodoviário e de
pessoas, nomeadamente na circulação entre a zona alta e a zona baixa da freguesia da
Matriz e da cidade, bem como do acesso à Igreja do Carmo e ao futuro Museu de Arte
Sacra. _________________________________________________________________
- Informar o Vice-presidente da Câmara Municipal da Horta sobre a degradação do recipiente

de depósito de resíduos sólidos existente no lado sul do Nicho de São Pedro, no Bairro
da Boa Vista, que devido à falta de tampa junta insetos e motiva maus cheiros na zona
deste. _________________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias comemorativas do
XIX Dia Municipal do Bombeiro; ___________________________________________
- Solicitar ao Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a
utilização do anfiteatro ao ar livre da ALRAA, para uma sessão cinematográfica a
realizar no âmbito do Projeto “Festa do Cinema ao Ar Livre”. ____________________
_____ 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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