
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

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 Agenda Cultural Janeiro 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com edital sobre o condicionamento de transito na Ladeira 

da Paiva. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Álvaro Melo – Novo Banco Açores 

 Envio de e-mail para abertura de conta no Novo Banco Açores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tieres Vieira 

 Envio de e-mail sobre o fornecimento de plantas SDAF. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

- Agrupamento Musical Onda Musical 

 Envio de orçamento de serviços para os Festejos de São Pedro 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Santa Casa da Misericórdia da Horta 

 Envio de pedido de colaboração para a aquisição de material para melhorar 

os cuidados prestados aos utentes da SCMH. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Municipal da Horta 

 Envio de voto de congratulação, pela passagem do 25º Aniversário do Clube 

de Filatelia “O Ilheu”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Maria José Miguel  

 Envio de pedido de colaboração para a realização do 1º banho do Ano. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Ambiente do Faial 

 Envio de e-mail sobre o Eco freguesia – freguesia limpa 2018, entrega de 

relatorios. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Freguesia da Conceição 

 Envio de boletim informativo “Alagoa”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Reunião a Associação MeXeTe – Associação Faial em Movimento sobre a realização 

do evento de Natal; 

- Realização do almoço convívio de Natal com os utentes que frequentam o Centro de 

Convívio de Seniores e com os eleitos da Freguesia. 


