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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A UM 
DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 

 

_____ Ao dia um do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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: _________________________________________ 

- Do Governo dos Açores, envio de e-mail a solicitar informações sobre a sessão 

Solene evocativa do Dia da Freguesia. _______________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail a 

confirmar a presença do Sr. Diretor Regional na Sessão Solene evocativa do Dia da 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. Diretor 

na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia; envio de e-mail a informar o número 

de animais por agricultor a entrar no núcleo Florestal do Faial. ____________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na 

apresentação do livro “Os irmãos Arriaga – Filosofia, História e Literatura”; envio do 

programa da visita à Freguesia no âmbito do Projeto “A Câmara na Freguesia”. ______ 

- De Luís Parreirão, envio de e-mail a solicitar colaboração na identificação de 

proprietário de terreno. ___________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência da Transição Digital, envio de e-

mail a convidar os utentes do Cento de Convívio a visitarem a exposição “Carpintaria 

ou a arte de trabalhar em madeira lisa”. ______________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, envio de e-

mail a circular relativa ao combate dos afídeos dos citrinos. ______________________ 
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- Da Direção Regional do Turismo, envio de e-mail a solicitar para se dirigir o convite 

para a Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia para o Sr. Secretário Regional dos 

Transportes, Turismo e Energia. ____________________________________________ 

- De António Bettencourt, envio de e-mail a informar não poder estar presente na 

Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. _________________________________ 

- De Hélia Sequeira, envio de e-mail a confirmar a sua presença na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. _____________________________________________ 

- De Mariana Fortuna, envio de e-mail a informar das características do espaço para a 

realização da feira de oportunidades. ________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial e informar aos 

agricultores do número de animais a entrar no núcleo Florestal do Faial; ____________ 

- Verificar a situação exposta pelo Sr. Luís Parreirão, relativamente para se satisfazer o 

solicitado; ______________________________________________________________ 

- Proceder conforme oi solicitado pela Direção Regional do Turismo e enviar o convite 

para a Sessão Solene do Dia da Freguesia para o Sr. Secretário Regional dos 

Transportes, Turismo e Energia; ____________________________________________ 

- Estabelecer contato com Mariana Fortuna a fim de se saber a área necessária para a 

realização da feira de oportunidades; ________________________________________ 

- Proceder à candidatura ao Programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa e ao Projeto “A 

Minha Ribeira”, da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas; _______ 

- Solicitar orçamento para a aquisição de pavimento homologado para Parques Infantis 

em placas SBR, vermelho, com 40 mm de espessura, respetiva cola e transporte, para 

uma área de 80 m2, às empresas Ambi, Geometrik e Verco Urban Design; __________ 

- Solicitar à Câmara Municipal da Horta para incluir o parque infantil da Boa Vista na 

rede de parques infantis do município e a inclusão de seguro no referido parque. ______ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com a Câmara Municipal e 

com as instituições da Freguesia, no âmbito do Projeto “A Câmara nas Freguesias” que 

se realizou de 22 a 25 de fevereiro. __________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


