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Assunto: Parecer sobre o projeto de Decreto Legislativo Regional n. 61/XII

O Município de Velas recebeu o ofício de V. Ex.® datado de 26 de Julho do corrente

referente ao assunto em epígrafe que mereceu a nossa melhor atenção e passamos

a responder.

Assim, nos termos da deliberação de 12 de Agosto do corrente, que se anexa,

informamos que o Município de Velas deliberou dar parecer desfavorável sobre o

projeto de Decreto legislativo Regional N.® 61/XII que "Determina o fim das touradas

e prevê apoios aos trabalhadores e à reconversão das praças de touros".

Ficamos à disposição de V. Ex.® para qualquer esclarecimento adicional que

entenda útil ou necessário. Com os melhores cumprimentos,

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe de Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos
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MUNICÍPIO DE VELAS
CÂMARA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO AVULSA

ACâmara Municipal de Velas delibera em reunião ordinária de doze de Agosto
de dois mil e vinte e dois, nos termos do n° 3 do artigo 57° do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na

redação atual, aprovar por unanimidade e em minuta o seguinte:

- Proposta subscrita pelo Senhor Presidente, que aqui se dá por integralmente

reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo

VI, para emissão de parecer sobre o projeto de Decreto Legislativo Regional n°
61/XII que "Determina o fim das touradas e prevê apoios aos trabalhadores e à

reconversão das praças de touros", solicitado pela Assembléia Legislativa

Regional dos Açores, por ofício referência S/2384/2022, datado de 26 de Julho

do corrente ano.

A Câmara deliberou emitir parecer desfavorável ao projeto de Decreto

Legislativo Regional n° 61/XII que "Determina o fim das touradas e prevê
apoios aos trabalhadores e à reconversão das praças de touros".

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata

executoriedade."

Paços do Concelho de Velas, 12 de Agosto de 2022

O Vice-presidente
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