Ata número vinte e um
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva e a secretária Maria
Isabel Garcia Costa, verificou-se a ausência do tesoureiro Jorge Miguel
Henriques, o qual apresentou a justificação, para tratar os seguintes assuntos:Ponto um – Programa ECO Freguesia;---------------------------------------------------Ponto dois – Salvaguarda de património Baleeiro;----------------------------------Ponto três – Formação profissional – Aplicação de produtos
fitofarmacêuticos;-------------------------------------------------------------------------------Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Programa ECO Freguesia; Considerando o convite endereçado a
esta junta referente ao concurso ECO Freguesia, freguesia limpa, esta junta
deliberou por unanimidade e à semelhança do ano anterior proceder à
inscrição no respetivo concurso.--------------------------------------------------------------Ponto dois – Salvaguarda de património Baleeiro – Tendo em conta os
diplomas que regem o sistema de apoios à salvaguarda de património baleeiro,
nomeadamente o Decreto Legislativo Regional n.º 13/2014/A e o Decreto
Regulamentar n.º 2/2015/A, bem como o despacho n.º 389 do Secretário
Regional da Educação e Cultura, esta junta deliberou por unanimidade remeter
os formulários de candidatura de apoios nos âmbitos de Conservação, Dotação
das embarcações com os meios de salvamento e Regatas de Botes Baleeiros.
Ponto três – Formação profissional – Aplicação de produtos
fitofarmacêuticos – Cientes da preocupação manifestada por muitos
concidadãos desta freguesia relativamente à aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, e após contato com a firma GABIVERDE, esta junta
equacionou a realização de uma formação, a qual ficou agendada para os dias
21, 23, 25, 28 e 30 de abril de 2015, no valor de 170,00€ por candidato, a
pagar pelos interessados.-----------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, 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 presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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