JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
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 e-mail com resposta ao pedido de informação desta Junta de
Freguesia sobre o andamento do processo relativo à caixa de retenção e poço
sumidouro de águas pluviais no caminho de acesso ao Miradouro do Monte
Carneiro e dos trabalhos conducentes à reabilitação do Caminho Fundo.



- Ministério da Administração Interna
 Envio de circular sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores – 25 de outubro de 2020 – Suspensão do recenseamento
eleitoral.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Portal do Emprego
 Envio de e-mail a solicitar que sejam anexados á candidatura os documentos
da funcionária colocada ao abrigo do PROSA.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Fátima Patrocínio
 Envio de e-mail com o orçamento para a criação da capa do livro “A
Delegação da FNAT na Horta”.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Fundação INATEL
 Envio de e-mail sobre a campanha solidária de angariação de material
escolar.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação Projeto
Educativo da Casa de Infância de Santo António;
- Reunião do presidente e do secretário da Junta de Freguesia, com o Sr. José
Eduardo Pires, para tratar da construção da estrutura em madeira para apoio às
atividades no Recinto Desportivo da Boa Vista;
- Solicitar colaboração à Câmara Municipal da Horta para a divulgação do Ciclo
de Cinema ao Ar Livre, nalguns mupis fixos e nos eletrónicos da cidade, bem
como no vídeo do Mercado; solicitar também a cedência de 50 cadeiras de
plástico para o evento, nos dias 12, 19 e 26 de setembro;
- Enviar ofício aos empresários que demonstraram interesse na colocação dos
cinzeiros de pé para exterior, para reconfirmarem a sua colocação.

