ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------------------ Ata nº 12----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 a
sessão ordinária de junho de dois mil e dezanove da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se
as seguintes presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Daniela Patrícia Câmara Faria Madruga Silva, em
substituição de Carlos Alberto da Silva Machado, Carlos Gabriel Escobar Castro, em substituição de
Daniel Dutra Rafael e Cesar Augusto Bettencourt Lima da Coligação Acreditar no Faial, Sandra Silveira e
Silva, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira e José Ávila Menezes, do Partido Socialista e Rui Miguel
Rodrigues, em substituição de Maria do Céu Brito, da CDU. ---------------------------------------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia: Laurénio Tavares, Presidente, Isabel
Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da Silva Morais, secretário. ----------------------------------------------------------Aberta a sessão pela Presidente da Mesa da Assembleia foi lida a ata da reunião anterior, aprovada em
minuta, a qual foi votada com sete votos a favor e duas abstenções, por não terem estado presentes. -Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: --------------------------------Ponto um: Apreciar a informação de atividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas no período de 16
de abril a 15 de junho de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia que começou por fazer algumas apreciações sobre as atividades da
Junta de Freguesia, neste período. ------------------------------------------------------------------------------------------Destacou algumas ações realizadas, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------Receção das propostas do orçamento participativo; A participação dos representantes da Freguesia nos
torneios inter-freguesias de encerramento do projeto FIT-Faial Ilha de Tradições e jantar de entrega
prémios; A realização, no âmbito do projeto “Música no Coreto”, do concerto “As Canções da Nossa
Praça” que teve lugar no Jardim Florência Terra; A construção, com colaboração da Comissão de Festas,
de pódio fixo em betão, anexo ao Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista; Preparação da
representação da Freguesia no Desfile da Semana do Mar; A substituição, com colaboração da EDA, das
luminárias dos candeeiros de iluminação pública da zona de lazer do Bairro da Boa Vista; Colocação de
prumos em madeira para sinalização provisória de zonas de possível risco no caminho de acesso ao
Miradouro do Monte Carneiro; Diligências operacionais para a colocação das floreiras suspensas no
centro urbano; Formalização do pedido de prorrogação do acordo e atividade de inserção
socioprofissional relativo à beneficiária do programa PROSA, em serviço na Junta de Freguesia; e,
Assinatura dos Protocolos de Cooperação, definidos em Plano, com diversas entidades da comunidade.
De seguida o Presidente da Junta de Freguesia informou que se encontrava disponível para
esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos presentes. Ao que o vogal José Menezes
questionou o executivo sobre o resultado da reunião tida com a Direção do Grémio Literário Artista
Faialense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que embora exista boa vontade por parte da instituição,
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal da Horta, refere que a situação financeira do Grémio é
muito complexa podendo não haver solução viável para as diligencias que estavam a ser desenvolvidas
com vista à futura instalação da sede da Junta de Freguesia no edifício do Grémio Literário Artista
Faialense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o vogal Rui Rodrigues questionou se o executivo já tinha alguma resposta quanto ao veneno
de ratos que estava disponível para ser distribuído pelos munícipes, uma vez que tinha conhecimento
de que esse veneno não era comido pelos ratos. -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia reportou que tem informação que a Câmara Municipal da Horta
estaria a estudar as características do produto a fornecer e que o município iria implementar a
distribuição de estações rateiras em todo o concelho -----------------------------------------------------------------Por fim o vogal César Lima questionou se o executivo pretendia substituir o painel onde consta a
fotografia da cidade da Horta existente no Miradouro do Monte Carneiro. -------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou que o painel de informação que existe no Miradouro
apresenta alguma degradação e que o executivo está a refletir numa alternativa que, no lugar da
fotografia, possa vir a ser uma ilustração. -----------------------------------------------------------------------------------------Pelas vinte e uma 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 __________________________________________________

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________

