JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 08 DE JULHO 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 – Apoio à Natalidade
Ponto 5 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA
 Envio de e-mail com informação solicitada pela Junta de Freguesia, relativa
à reabertura dos Centro de Convívio de Seniores da Matriz.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Manuel Humberto São João
 Envio de proposta de alteração de contrato de cedência de parcela de terreno
para alargamento do Caminho Fundo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Direção Regional de Prevenção e Combate as Dependências
 Envio de convite para estar presente numa reunião com a rede territorialidade
de intervenção em comportamentos aditivos no Faial
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ponto 4 – Apoio à Natalidade
 Clara Rosa Taborda Evangelista
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 5 – Reuniões e visitas
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião
com o Arquiteto Paulo Oliveira para tratar da construção de estrutura em madeira
para apoio às atividades no Recinto Desportivo da Boa Vista;
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião
com representantes do Cineclube do Faial, sobre a realização do Projeto do
Orçamento Participativo de 2019;
- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião
com Lomelino Vieira, para fazer o ponto da situação das floreiras a colocar no
centro urbano;
- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com o VicePresidente da Câmara Municipal, solicitada por esta autarquia, para tratar dos
seguintes assuntos: Construção de caixa de retenção de águas pluviais e poço
sumidouro no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro;
Regularização

do

piso

da

Canada

do

Caminho

Fundo;

Fundo

Próprio/Requalificação do Caminho Fundo e Colocação de cinzeiros de rua;
- Colocação de 70 floreiras suspensas no centro urbano;
- Corte de vegetação junto aos edifícios da urbanização dos blocos habitacionais
da PSP, na Ladeira de Santo António;
- Informação à Câmara Municipal da degradação de alguns equipamentos do
Parque Infantil do Largo D. Luis I (Relógio), que podem colocar em risco a
segurança das crianças;
- Solicitar à Câmara Municipal a emissão das licenças necessárias para a
realização do ciclo de cinema sobre a realizadora Agnès Varda, no âmbito do
Orçamento Participativo da Matriz de 2019.

