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Acta n.º 25
                            14ª Reunião Mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e onze, a Junta de Freguesia reuniu na
sede daJunta de Freguesia com todos os membros que a compõem, com a seguinte ordem
de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Período antes da ordem do dia;
 Registo de Presenças
2. Ordem de trabalhos:
a) Inscrição á ANAFRE
b) limpeza da Orla Maritima
c) Passeios da Freguesia
d) Placas toponimicas
e) Lotes do Bairro Social e Espaço Verde
f) Protecção do muro lateral do Polidesportivo protector da Habitação Vizinha
g) apoio DROAP
h) Barreira Protectora da Orla Maritima- Rua da Boa Vista

Período antes da ordem do dia
Aberta a sessão verificou-se a presença de todos os membros. --------------------------------------

Começaram no dia um de Junho os novos trabalhadores pelo Projecto Pro emprego
PROSA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi delegado ao Secretário, ser responsável pelos trabalhadores. Foi feito fichas de trabalho
diário para cada um.------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi proposto fazer actualizações no Site da Junta de Freguesia,e algumas modificaçõoes.
Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------

Oficiou-se á Direcção de Estradas o pedido de limpeza das beiras da Estrada Regional bem
como a construção de bermas não existentes.--------------------------------------------------------------

Foi feito uma transferência no valor de oitocentos e sessenta e nove euros e trinta e dois
centimos para pagamento á empresa Globalista, de serviços assumidos pelo antigo
executivo. Este caso já se arrastava por algum tempo e já havia sido apresentado uma
injunsão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
a) Foi aprovado por unanimidade a proposta do Secretário á inscrição de socio da ANAFRE.

b) Foi oficiado á Direcção do Ambiente e Mar o pedido de limpeza da Orla Maritima.-----------

c) Foi oficiado á Câmara Municipal da Ribeira Grande o pedido de reparação dos passeios
existentes na freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

d) Foi oficiado á Câmara Municipal da Ribeira Grande o pedido de colocação de placas
toponimicas nas ruas da freguesia, visto não existirem em algumas ruas e outras estarem
danificadas.--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

e) Oficiou-se á Câmara Municipal da Ribeira Grande e á Secretaria Regional da Habitação o
pedido de informações sobre os lotes existentes no Bairro Social.------------------------------------
Foi também oficiado ás entidades competentes informação sobre o levantamento



Junta de Freguesia de Calhetas | Largo da Igreja n.º 2A | 9600-013 CALHETAS
NIPC: 512069727 actas |39

paisagistico das Zonas Verdes envolventes ao Bairro Social.----------------------------------------

f) Devido ás inúmeras reclamações do proprietário da habitação vizinha do polidesportivo da
freguesia, devido á ida frequente de bolas para o seu quintal, maus tratos e ameaças ao seu
animal, foi proposto pela presidente aumentar a vedação já existentes para dois metros e
meio, com colocação de tubos e rede.------------------------------------------------------------------------

Aprovou-se por unanimidade a execução da obra e solicitar orçamento.----------------------------

Foi pedido orçamento á Empresa oficina de serralharia e forja de Calhetas.-----------------------
O orçamento apresentado para execução dos trabalhos foi de dois mil e quinhentos euros.
Solicitamos pedido de apoio á empresa Ribeira Grande Mais, responsável pelos
polidesportivos do concelho, para execução dos trabalhos e obtivemos um apoio de mil e
quinhentos euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi aprovado que o restante será suportado pela Junta de Freguesia.------------------------------
Os trabalhos foram adjudicados á Oficina de Serralharia e Forja de José Manuel Costa
Duarte. A decisão foi tomanda apenas pelo tesoureiro e secretário, ficando de parte a
presidente devido aos laços familiares.----------------------------------------------------------

g) Foi aprovado pela DROAP o pedido de apoio para aquisição de software. No valor de
mil quatrocentos e cinquenta euros.---------------------------------------------------------------

h) Foi oficiado á Direcção do Ambiente e Mar o pedido de informação andamento do
projecto de construção de barreira protectora da orla maritima da rua da Boa Vista.------

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por todos
os membros presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------


