ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------------------ Ata nº 13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas, no edifício da Sede da
Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo Duque D´Ávila e Bolama, 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, Carlos Alberto da Silva Machado, Carlos Gabriel Escobar Castro, em substituição de Daniel
Dutra Moreira Rafael e César Augusto Bettencourt Lima da Coligação Acreditar no Faial, de Sandra Silveira Silva,
Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira e José Ávila Menezes, do Partido Socialista e Maria do Céu Barroca Brito, da
CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Manuel Azevedo Tavares,
Presidente, Isabel Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da 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 que já tinha sido distribuída, tendo sido aprovada por maioria com seis votos a favor e duas
abstenções, por não terem estado presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------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 junho a 15 de setembro de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando no ponto um da Ordem dos Trabalhos a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que começou por fazer algumas apreciações sobre as atividades da Junta de Freguesia, neste
período, destacando os aspetos que considerou mais relevantes. Para além das atividades referidas no Relatório,
o Presidente esclareceu os presentes que o espólio da ex-Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa foi todo
inventariado e que vai ser enviada a listagem do mesmo para que a instituição informe qual o destino a dar ao
material existente na sede da Junta de Freguesia a fim de encerrar definitivamente o referido processo e de
libertar espaço na sede. Referiu que a Junta de Freguesia já manifestou várias vezes a intensão de resolver este
assunto, mas a Cruz Vermelha nunca deu resposta adequada para a resolução do mesmo pelo que vai ser dado
um prazo de trinta dias para a obtenção de uma resposta e caso a Cruz Vermelha não satisfaça o solicitado a Junta
procederá à entregará do material a Instituições Particulares de Solidariedade Social locais.---------------------------------No âmbito das atividades culturais, o Presidente referiu que o livro da autoria do professor Luís Arruda,
“Guerra do Ultramar - Caminhando Pela Memória e Pela História”, editado pela Junta de Freguesia, teve o
patrocínio da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo.-----------------------------------------------------No programa Habitação, Urbanismo e Ambiente, na área da Rede Viária, fez referência à assinatura do
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protocolo firmado entre a Câmara Municipal da Horta e a Junta de Freguesia, no quadro do designado Fundo
Próprio, para o inicio da primeira fase dos trabalhos de preparação para a reabilitação do Caminho Fundo.
Esclareceu que os proprietários vão ser contatados pela Junta para ver qual a disponibilidade de cedência dos
terrenos, de modo a ser possível alargar a via. Salientou que a intervenção nos terrenos será realizada pela Câmara
Municipal e a regularização e consolidação dos muros pela Junta de Freguesia. Relativamente à colocação faseada
de guardas de segurança em madeira para maior segurança no caminho de acesso ao miradouro do Monte
Carneiro, referiu que este ano será feita a aquisição de parte do material para colocação no próximo ano.
Acrescentou que este processo é faseado e prevê-se a sua conclusão até final de dois mil e vinte e um. ----------------No âmbito do programa Habitação, Urbanismo e Ambiente, na área Embelezamento Urbano, o presidente
referiu que este ano houve algumas dificuldades em manter as floreiras com a exuberância desejada devido às
difíceis condições climatéricas verificadas no decorrer do verão. Informou que por lapso não foi referido no
Relatório de Atividades, neste mesmo programa, a construção de pódio fixo em betão anexo ao Recinto
Desportivo da Boa Vista para apoio às atividades realizadas neste equipamento, nomeadamente os festejos de
São Pedro. Este ponto será acrescentado, fazendo referência ao facto deste investimento ter sido realizado pela
Junta de Freguesia com a colaboração da Comissão de Festas do Bairro.----------------------------------------------------------O Presidenta da Junta referiu também que o Grémio Literário Artista Faialense foi vendido e que a Junta já
está a resolver a situação para alteração do local de funcionamento do Centro de Convívio da Matriz.-------------------O vogal José Menezes pediu a palavra para questionar se o investimento que a Junta de Freguesia fez no
Grémio, para o funcionamento do Centro de Convívio terá retorno, após a venda do imóvel. Questionou também
se as guardas de madeira previstas para o Monte Carneiro têm capacidade para sustentar um carro ou se servem
apenas para evitar a passagem de peões. O presidente da Junta de Freguesia esclareceu que o referidos tipo de
guardas para segurança rodoviária em madeira têm robustez e são utlizadas em vários sítios, mas que será sempre
possível haver impactos difíceis de conter, e referiu que já foi contatada uma empresa local para fornecimento
dos prumos e varas tendo esta também capacidade para realizar o trabalho de colocação em devido tempo.
Relativamente à situação do Grémio esclareceu que no protocolo de cooperação estabelecido entre ambas as
partes existe uma cláusula de salvaguarda pelo que a instituição terá de ressarcir a Junta de Freguesia no valor de
quatrocentos euros, o que corresponde a cerca de um terço do valor total do investimento realizado para
adaptação de uma sala para funcionamento do Centro de Convívio de Seniores. ----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e duas horas, a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em minuta e aprovada por unanimidade. ---A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________
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