ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ

------------------------------------------------------------------ Ata nº 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, na Sociedade Amor da Pátria
e de acordo com o número um do artigo onze da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, realizou-se sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes
presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima Costa Rosa, Manuela Correia, Carlos Castro, em
substituição de Daniel Rafael e César Lima da Coligação Acreditar no Faial, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira, José
Ávila Menezes e Sandra Silva do Partido Socialista e Rui Rodrigues pela CDU. -------------------------------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente e
Isabel Dutra, Tesoureira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pela Presidente da Mesa e, no período antes da ordem de trabalhos, foi posta à votação a ata
da reunião anterior que já tinha sido distribuída, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção por não
ter estado presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ---------------------------------------Ponto um: Apreciação da Informação sobre as Atividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas no período de 16
de abril a 10 de junho de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação e aprovação do código de conduta da Junta de Freguesia. --------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra fazendo referência aos pontos do documento que
considerou mais pertinentes, nomeadamente a homenagem que a Junta de Freguesia fez ao desportista Iuri
Medeiros, natural da Matriz. Informou também que uma jovem de menor idade, começou a prestar serviço na
Junta no cumprimento de pena judicial de trabalho à comunidade, no total de trinta horas, e referiu que o
estagiário Diogo Oliveira, do curso Técnico de Apoio Psicossocial da Escola Profissional da Horta, continuará
também seu estágio na Junta. Relativamente às festas de São Pedro, informou que este ano foram de novo
canceladas no seu modo habitual e que apenas, para sinalizar os festejos dos Santos Populares, será celebrada na
igreja Matriz uma missa de Ação de Graças por todos os matricenses, e realizada uma sardinhada, em sistema de
take-away, exclusivamente para os moradores do Bairro da Boa Vista, tendo em conta as medidas de
distanciamento, exigidas pela pandemia. No que diz respeito à proposta aprovada pela Assembleia de Freguesia
para a animação de verão, referiu que a Junta recebeu pareceres de algumas entidades e que a vinte e sete de
maio foram remetidas à Câmara Municipal, sem a obtenção de qualquer resposta até à presente data. De seguida,
fez referência ao sucesso que tem tido o projeto “Festa do Cinema ao Ar Livre”, realizado em parceria com o
Cineclube do Faial, e indicou as datas das próximas sessões: 17 de julho, no Largo do Carmo; 18 de agosto, na
Marina; com encerramento a 4 de setembro, na Praça da República. Informou ainda que, no âmbito do projeto
“Música no Coreto”, está prevista a atuação do Duo Manuel Costa e Francisco Costa, músicos da vizinha ilha do
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Pico, no dia dez de julho, pelas 21:00 horas, no Jardim Florêncio Terra. Na sequência do projeto municipal
Presentes no Conselho, informou que a Junta de Freguesia fez uma proposta à Câmara Municipal para a
formalização de um protoloco de cooperação entre ambas as partes para colocação de um piso homologado no
Parque Infantil do Bairro da Boa Vista. Quanto ao material da Cruz Vermelha que continua na sede da Junta,
informou que foi contatado, recentemente, pela Delegada Regional da Cruz Vermelha Portuguesa, para a
possibilidade de se arranjar um espaço para alugar, onde se pudesse arrumar esse material. O Presidente da Junta
de Freguesia fez também referência à candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural para a Região
Autónoma dos Açores (PRORURAL+) da Adeliaçor, para a concretização de vários projetos, nomeadamente a
substituição do painel do Monte Carneiro (que foi vandalizado) e de diverso material para divulgação turística e
promoção do património da freguesia. Acrescentou que, entretanto, estão a trabalhar numa solução para a
colocação provisória de um novo painel, para que este ponto turístico não fique sem a referida identificação
durante a época de verão. Disse também que a Junta de Freguesia já recebeu uma resposta da Direção Geral do
Território, da Comissão Nacional de Eleições e da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas sobre
uma exposição da Junta de Freguesia, sem nenhuma explicação conclusiva relativa ao fundamento das alterações
que modificam a área territorial no limite sul da freguesia da Matriz, que confina com a freguesia das Angústias.
O vogal Rui Rodrigues pediu a palavra para pedir um esclarecimento à Junta de Freguesia sobre a ausência de um
representante da Câmara Municipal, na homenagem realizada pela Junta ao Iuri Medeiros. O Presidente da Junta
de Freguesia explicou que a cerimónia teve um cunho mais restrito à freguesia e ao Bairro, pelo que apenas foram
convidados os membros da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Associação de Futebol da Horta e os
Presidentes dos Clubes de Futebol do Faial, filiados na Associação de Futebol da Horta. O vogal Rui Rodrigues
voltou a questionar o Presidente da Junta de Freguesia se tinha pedido alguma autorização para a colocação da
placa no recinto desportivo do Bairro. O Presidente esclareceu que o equipamento desportivo é património da
Junta, pelo que não havia que pedir nenhuma autorização. --------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao ponto dois – Apreciação e aprovação do Código de Conduta. O documento elaborado
em conformidade legal foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------- Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão,
da qual se lavrou a minuta de ata que foi lida por mim que a secretariei e aprovada, por unanimidade --------------
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