
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 01 DE MARÇO DE 2022 
 

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 5 – Outros assuntos 

 

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Governo dos Açores 

 Envio de e-mail a solicitar informações sobre a sessão Solene evocativa do 

Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. Diretor Regional na Sessão 

Solene evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. Diretor na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 Envio de e-mail a informar o número de animais por agricultor a entrar no 

núcleo Florestal do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para estar presente na apresentação do livro “Os irmãos 

Arriaga – Filosofia, História e Literatura”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio do programa da visita à Freguesia no âmbito do Projeto “A Câmara 

na Freguesia”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Luís Parreirão 

 Envio de e-mail a solicitar colaboração na identificação de proprietário de 

terreno. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Cultura, da Ciência da Transição Digital 

 Envio de e-mail a convidar os utentes do Cento de Convívio a visitarem a 

exposição “Carpintaria ou a arte de trabalhar em madeira lisa”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 Envio de e-mail a circular relativa ao combate dos afídeos dos citrinos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

- Direção Regional do Turismo 

 Envio de e-mail a solicitar para se dirigir o convite para a Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia para o Sr. Secretário Regional dos Transportes, 

Turismo e Energia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- António Bettencourt 

 Envio de e-mail a informar não poder estar presente na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Hélia Sequeira 

 Envio de e-mail a confirmar a sua presença na Sessão Solene evocativa do 

Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Mariana Fortuna 

 Envio de e-mail a informar das características do espaço para a realização da 

feira de oportunidades 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com a Câmara Municipal e 

com as instituições da Freguesia, no âmbito do Projeto “A Câmara na Freguesia” que se 

realizou de 22 a 25 de fevereiro. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


