
 

 

 

 

Ata número cinquenta 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, reuniu 

ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de 

São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva, a secretária Maria 

Isabel Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, com a seguinte ordem de 

trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto um – Jardim de Infância de São Caetano e São Mateus – Apoio para 

a Festa de Encerramento;------------------------------------------------------------------------

-----Ponto dois – Direção Regional dos Assuntos do Mar – Campanha “Lixo 0 no 

Mar dos Açores: Limpeza Regional de Zonas Costeiras/Limpeza Atlântica 2017” 

– Pedido de Colaboração;------------------------------------------------------------------------

----- Ponto três – raríssimas – Apresentação do Projeto “VIRA” – Convite;---------

----- Ponto um – Jardim de Infância de São Caetano e São Mateus – Apoio 

para a Festa de Encerramento – Tendo em conta o oficio remetido a esta junta 

pelo Jardim de Infância de São Caetano e São Mateus, a solicitar apoio para a 

festa de encerramento a ter lugar no próximo dia 16 de junho, o senhor 

Presidente da Junta informou que despachou favoravelmente o apoio uma vez 

que a reunião seria posterior à festa, vindo agora a esta reunião para ser 

ratificado. A junta deliberou por unanimidade ratificar o mesmo.----------------------

----- Direção Regional dos Assuntos do Mar – Campanha “Lixo 0 no Mar dos 

Açores: Limpeza Regional de Zonas Costeiras/Limpeza Atlântica 2017” – 

Pedido de Colaboração – Tendo presente o oficio remetido a esta junta pela 

Direção Regional dos Assuntos do Mar, a solicitar a colaboração na organização 

ou participação na campanha de limpeza que terá lugar no dia 11 de junho, o 

senhor Presidente informou que era com pesar mas esta junta não poderia 

participar na mesma, uma vez que está a organizar para a mesma data a 

tradicional Pesca Desportiva. A junta tomou conhecimento.--------------------------- 

Ponto três – Raríssimas- Apresentação do Projeto “VIRA” - Convite – 

Considerando o convite remetido a todo o executivo desta edilidade, pela 

Raríssimas, para estarmos presentes na apresentação do seu mais recente 

projeto “VIRA” que terá lugar no dia 3 de julho pelas 19:00h na Escola Básica e 

Secundária de São Roque. A junta tomou conhecimento.------------------------------ 



 

 

 

----- Não havendo outros assuntos deu-se por encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos 

membros da junta.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presidente: _________________________________ 

 

Secretária: __________________________________ 

 

Tesoureiro:  _________________________________ 


