JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 26 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 – Propostas Orçamento Participativo da Matriz 2020
Ponto 5 – Apoio à Natalidade
Ponto 6 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de ofício sobre toponímia – atribuição do nome “Rua Nova da
Boavista” a uma rua do Bairro da Boavista.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre a transferência de verbas das remendagens no âmbito
do Protocolo de Delegação de Competências.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Cadeia de Apoio da Horta
 Envio de email a informar do término de funções e a agradecer a cooperação
da Junta de Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Casa de Infância de Santo António
 Envio de convite para estar presente na apresentação do Projeto Educativo
da Casa de Infância de Santo António.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Junta de Freguesia da Feteira
 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene Comemorativa do Dia
da Freguesia da Feteira.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Parque Natural do Faial
 Envio de e-mail a solicitar uma parceria no evento de natal.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Berrio
 Envio de orçamento para a aquisição de 22 cinzeiros de pé alto com
cobertura para exterior
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Rui Guedes
 Envio de orçamento para a aquisição de cinzeiros de pé alto com cobertura
para exterior.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- José Eduardo Pires
 Envio de orçamento para a colocação de guardas em madeira no caminho de
acesso ao Miradouro do Monte Carneiro.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Comissão Nacional de Eleições
 Envio de mapa – calendário – Eleição da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores – 25 de outubro de 2020.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ponto 4 – Apoio à Natalidade
 Maria do Carmo Saramago Silva
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Maria Francisca Azevedo dos Santos e Maria do Mar Azevedo dos
Santos
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ponto 4 – Propostas Orçamento Participativo da Matriz 2020
- Filipe Carlos Cândido Serpa Fonseca
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Maria Alice Menezes da Rosa
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Marta Maria Brandão Matias Scarlati
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Solicitar informação ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta sobre o
andamento do processo relativo à construção da 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;
- Concerto Musical “Musica no Coreto”;

- Pedido de reunião ao Presidente da Câmara Municipal para tratar da possível aquisição
de um edifício para a futura sede da Junta de Freguesia da Matriz.

