JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 23 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 convocatória para a reunião de trabalho sobre os contratos
interadministrativos e acordos de execução da delegação de competências para
2021;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a informar do início da atividade física a decorrer no Centro
de Convívio de Seniores, no âmbito do Projeto Faial Ativo;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores – edital com desdobramento da assembleia de voto da
Matriz.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Santa Casa da Misericórdia da Horta
 Envio de ofício com pedido de colaboração para o projeto do “Maior
cachecol do mundo em tricot e/ou crochet”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Igreja Matriz da Horta
 Envio de convite para estar presente na receção do novo Vigário Paroquial,
Ver. Pe. Aurélio Sousa,
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- CDS-PP Açores
 Envio de credencial do delegado do CDS para a reunião de designação dos
membros das mesas eleitorais.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- DROAP
 Envio do guia pratico do processo eleitoral – Eleição para a Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- José Henrique Nunes – JNH
 Envio do orçamento para a reparação da fotocopiadora.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Delegação de Saúde da Horta
 Envio de resposta ao ofício desta Junta de Freguesia, sobre as ocorrências
na moradia nº 10 do Bairro da Vista Alegre.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa de Rádio Local
“Semanário”, para falar sobre a realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre;
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/Açores – Açores
Hoje - para falar do concerto musical “DE VOLTA AOS PALCOS”, no âmbito do Projeto
“Musica no Coreto”.

