JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1 – Atendimento do executivo
Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior
Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia
Ponto 4 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia
Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de ofício a solicitar informações para os auditores de contas da
CMH.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre o condicionamento do transito na Rua de São João.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre a deposição incorreta de resíduos na Central de
Transferência.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Euromedalhas
 Envio de orçamento de estojo para medalhas.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Rute Gregório
 Envio de e-mail sobre o Dia da Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Biblioteca Publica e Arquivo João José da Graça
 Envio de e-mail a confirmar a disponibilização do auditório para a
realização da palestra do Sr. Prof. Luís Arruda, no âmbito das celebrações do
Dia da Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- AJIFA
 Envio de e-mail sobre a possível atuação do músico Filipe Pinto, num dos
Coretos da Matriz, a realizar em parceria com a Junta de Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com a AJIFA sobre o programa do Dia da
Freguesia;
- Protocolo de cooperação com o Grémio Literário Artista Faialense;
- Dia da Freguesia – conferencia de imprensa – 26/27 Fevereiro 10:30 h;
- Homenagem póstuma à Sra. Professora Maria de Simas Cardoso;
- Agendar reunião com Pároco da Matriz para análise dos problemas sociais da
freguesia e sobre as obras de restauro na Igreja do Carmo;
-

Agendar

reunião

com

Teresa

Morais,

do

Movimento

_____________________________ para análise dos problemas socais da Matriz;
- Solicitar informação sobre quais as diligências que já foram ou estão a ser
desenvolvidas para “criar as condições necessárias para a implementação do
ressurgimento e operacionalidade de uma Estrutura Local da Cruz Vermelha na Ilha do
Faial;
- Exposição ao Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores sobre a falta de
resposta do Diretor Regional do Orçamento e Tesouro aos dois ofícios desta Junta de
Freguesia, relativos à parcela de terreno publica existente no Beco do Saco.
- PROSA – efetuada a candidatura, para 3 trabalhadores nas áreas: Apoio serviços
sociais, apoio serviço de construção civil e apoio ambiental.

