ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------ Ata nº 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte horas, na Sociedade Amor
da Pátria e de acordo com o número um do artigo onze da Lei numero setenta e cinco barra dois
mil e treze de doze de setembro, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da
Matriz, verificando-se as seguintes presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Marina Rodrigues
leitão de La Cerda Escobar em substituição de Cristina Fátima Costa Rosa, Manuela Correia,
Carlos Gabriel Escobar Castro e César Lima da Coligação Acreditar no Faial, Sara Patrícia da Silva
Luís de Oliveira, José Ávila Menezes e Hélio João Magalhães Brandão Pombo em substituição de
Sandra Silva do Partido Socialista e Rui Rodrigues pela CDU. ----------------------------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares,
Presidente, Isabel Dutra, Tesoureira e Luís Carlos Silva Morais, Secretário. ---------------------------Aberta a sessão pela Presidente da Mesa, e no período antes da ordem de trabalhos, foi posta
à votação a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção do vogal
Hélio João Magalhães Brandão Pombo, por não ter estado presente na referida reunião. --------De acordo com a ordem de trabalhos do dia, a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente
da Junta de Freguesia que, conforme o Ponto 1, forneceu informação sobre as atividades e
situação da Junta de Freguesia, desenvolvidas no período de 16 de setembro a 30 de novembro
do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao Ponto 2, nomeadamente a apreciação e votação das opções do Plano de Atividades
e da proposta de orçamento para 2021, o Presidente da Junta principiou por dizer que a
execução plena do Plano de Atividades estava condicionada, em parte, à evolução da situação
da pandemia da COVID-19 e destacou algumas situações de especial relevância e impacto na
Freguesia, nomeadamente a iniciativa “Vale Compras Bebé”, as atividades do Centro de Convívio
de Idosos, entre outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu ainda à apresentação do projeto “Bebés felizes no Largo” a implementar no ano de
2021 na Praça da República. --------------------------------------------------------------------------------------Esclareceu ainda que o projeto do Ciclo de Cinema ao ar livre não foi concretizado nos moldes
previstos, devido à falta de aprovação da candidatura efetuada com o objetivo de adquirir os
equipamentos necessários à sua realização, tendo apenas sido possível avançar com a atividade,
através de uma parceria celebrada com o Cineclube da Horta. --------------------------------------------
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Foi também dado o ponto de situação do projeto de construção do edifício para o Império, nos
terrenos sob a tutela da PSP, na zona da Ladeira de Santo António e sobre a nova sede da Junta
de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente a palavra foi dada à Tesoureira da Junta de Freguesia que procedeu à explanação
dos aspetos mais relevantes no que concerne à proposta de orçamento para 2021. ---------------O Vogal Rui Rodrigues teve a palavra, questionando a resposta dada à última candidatura
realizada à DROAP, tendo obtido os devidos esclarecimentos por parte do Presidente e
Tesoureira da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal José Menezes fez também uma intervenção, elogiando a forma como a Junta de
Freguesia cumpriu e informou a sua Assembleia sobre as atividades desenvolvidas, enaltecendo
a sua transparência e atuação ao longo do presente mandato. ------------------------------------------O Vogal Hélio Pombo teceu também algumas considerações sobre o reconhecimento da
necessidade da Junta de Freguesia ter uma sede própria, solicitando mais informações sobre a
intenção atual de mudança de instalações, nomeadamente os moldes e prazo de concretização.
Foi dada novamente a palavra ao Vogal Rui Rodrigues que deu votos de sucesso aos projetos da
Junta, nomeadamente no que concerne à intenção de possuir sede própria. ------------------------A Presidente da Mesa deu, seguidamente, palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, que
respondeu às intervenções realizadas, revelando agrado com o relacionamento e cooperação
mantidos com os Vogais da Assembleia de Freguesia, o que também facilitou o trabalho do
órgão executivo, bem como as dificuldades sentidas anteriormente em relação às candidaturas
efetuadas à DROAP. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foram então colocados à votação os documentos do Ponto 2 e 3, tendo sido aprovados por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao Ponto 4, foi dada a palavra à Tesoureira da Junta de Freguesia que esclareceu a
segunda alteração modificativa orçamental de 2020. -------------------------------------------------------Seguiu-se uma intervenção do Vogal José Menezes, que questionou sobre a possibilidade de
intervenção da Junta de Freguesia da Matriz, relativamente ao incêndio ocorrido no fim da tarde
do dia anterior. O Presidente da Junta esclareceu que está a acompanhar a situação,
nomeadamente através da tomada de conhecimento da ocorrência junto dos Bombeiros
Voluntários da Horta e restantes autoridades competentes na matéria, bem como através do
acompanhamento das famílias lesadas, demonstrando a sua disponibilidade e solidariedade
para com todos os intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, pelas 21h45, a Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a
presente ata a votação, tendo sido aprovada por unanimidade, e seguidamente encerrada a
sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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