JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 12 DE AGOSTO 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 sobre a campanha do Bem Estar Animal para divulgação.
Divulgar nos meios de informação da JF
- ANAFRE
 Envio de e-mail com a divulgação sobre o recomeço da migração dos
emissores de TDT em Portalegre;
T/C
 Envio de e-mail reencaminhado da Direção Geral da Saúde, sobre a
campanha “Verão e Cvid-19”.
T/C

- Direção Regional dos Assuntos do Mar
 Envio de e-mail sobre o projeto Life IP Azores Natura – limpezas costeiras
e subaquáticas.
T/C

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
 Envio de e-mail a informar que as ações de limpeza no âmbito do Concurso
Eco-freguesia, freguesia limpa, deverão ser efetuadas até 14 de novembro.
T/C
- Escola Secundária Manuel de Arriaga
 Envio de ofício com corrente de solidariedade “O desejo de um menino com
cancro”.
T/C
- Exército
 Envio de e-mail a informar da abertura de inscrições para o 2º curso de
formação de oficiais e 2º curso de formação de sargentos de 2020.
T/C
- José Eduardo Pires
 Envio de orçamento para a colocação de guardas de segurança em madeira
no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro.
Pendente melhor apreciação
- Gráfica “O Telegrafo”
 Envio de orçamento para a impressão do livro “FNAT – Delegação da
Horta”.
Pendente para melhor apreciação
Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Pedir orçamento para a aquisição de 22 Cinzeiros de Pé de Rua, no âmbito do
Orçamento Participativo da Matriz;
- Solicitar parecer à Câmara Municipal da Horta sobre as novas datas (12,19 e
26 de setembro) para a realização, em parceria com o Cineclube da Horta, do
ciclo de cinema ao Ar Livre, a ter lugar na Praça da República, com as devidas
regras sanitárias.

