JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E
VINTE E UM
_____ Aos trinta dias do mês de junho 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 Sessão
Solene comemorativa do 188º Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade;
envio de e-mail a informar que a atividade física, no âmbito do Projeto Faial Ativo, está
suspensa durante o mês de agosto. __________________________________________
- Da Escola Profissional da Horta, envio de agradecimento pela disponibilidade,
colaboração e apoio durante o período de estágio do formando do Curso Tecnico/a de
Apoio Psicossocial, Diogo Oliveira. _________________________________________
- Da Igreja do Carmo, envio de convite para estar presente na celebração eucarística
em honra da Nossa Senhora do Carmo. _______________________________________
- Da Ordem dos Engenheiros Técnicos, envio de nota de esclarecimento obrigatoriedade legal da posse de título profissional e da correspondente inscrição na
Ordem dos Engenheiros Técnicos. __________________________________________
- Monica Jarimba, envio de agradecimento pela resolução da reclamação efetuada
sobre o estado de degradação da Travessa do Mirante. ___________________________
- Do Parque Natural do Faial, envio do relatório referente à primeira visita do Júri
local - programa Eco Freguesias 2021. _______________________________________
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail sobre as certidões de eleitor –
assinatura digital/digitalizada. ______________________________________________
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- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Enviar e-mail ao presidente da Câmara Municipal da Horta com uma renovação do
pedido de colaboração relativo aos projetos da iniciativa desta autarquia “Festa do
Cinema ao Ar Livre” e “Música no Coreto” e manifestar de que atempada falta de
resposta por parte da Câmara Municipal dificulta claramente o trabalho da Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia na Missa realizada na Igreja Matriz
em honra de São Pedro para assinalar as festividades que anualmente se celebram no
Bairro da Boa Vista, que este ano foram canceladas devido à pandemia da Covid-19.
Foi também realizada uma sardinhada destinada exclusivamente aos moradores do
Bairro da Boa Vista, em sistema de take-away. ________________________________
-Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do
Dia da Freguesia de Pedro Miguel. __________________________________________
_____ 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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