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ACTA DE REUNIÃO Nº47
31ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, reuniram-se na sede da
Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a Junta de Freguesia, com a
seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------

A. Período antes da ordem do dia
 Registo de Presenças

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros.---------------------------------------

B . Ordem de Trabalhos

Iniciou a vinte e dois de Fevereiro, o senhor Marco Tavares, a prestar trabalho comunitário
na freguesia de 2ª a 6ª feira, das oito às dezasseis horas com uma hora de almoço no total
de oitenta horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentada candidatura de apoio á DROAP para criação de página web da freguesia.--------

Colocação de cascalho na reparação da Canada do Tanque, pela Camara Municipal  da
Ribeira Grande. Trabalhos iniciaram a 14 de Fevereiro.--------------------------------------------------

Aprovou-se  demolição  de  antigo  balcão  de  acesso  a  moradias,  á  muito  taipadas,  para
beneficiação do passeio na rua da boa viagem. Trabalhos adjudicados a Paulo Macedo.------

Aprovado  solicitar  prorrogação  do  projecto  Prosa,  finda  a  08  de  Abril,  trabalhador  Luis
Alves.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado proceder-se a aquisição de vinte bidões de tinta, de vinte litros, para pinturas na
freguesia e apoio a algumas famílias.--------------------------------------------------------------------------

Aprovado proceder-se a aquisição de kit primeiros socorros, obrigatório por lei.-------------------

Recebido comunicação da DROAP, da obrigatoriedade da entrega de remunerações mensal
ás finanças,  incluindo a compensação recebida pelos membros executivos,  apresentadas
como ajudas de custo.----------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitado ajuda para elaboração de projecto para recuperação e beneficiação do miradouro
“Vista das baleias”, acesso e zona circundade, a Cátia Tavares. --------------------------------------

Solicitado informação sobre proprietários das casas taipadas na rua do porto numero, nove,
onze e duas garagens, á direcção da habitação, á SPHRI e Camara municipal da Ribeira
Grande, para possível demolição.-------------------------------------------------------------------------------

Foi oficiado á Direcção Regional do Ambiente e Assuntos do Mar pedido de limpeza do lixo
na orla marítima.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Substituição  de  teclado  do  multibanco,  pela  Caixa  Geral  de  Depósitos,  devido  a
aproximidade do mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Solicitado informação á Camara Municipal da Ribeira Grande, sobre  o inicio da demarcação
e sinalização do parque de estacionamento, interior do Bairro Social.--------------------------------

Solicitado á  Camara  Municipal  da  Ribeira Grande, projecto  de beneficiação de  espaços
verdes e zonas circundantes do Bairro Social.---------------------------------------------------------------

Aprovado apresentar dois projectos Prosa, para colocação de um trabalhador para limpeza e
vigilância do polidesportivo e uma senhora para limpeza e vigilância das casas de banho
públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entregue modelo 10.------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade o pedido feito pela escola EB JI António Medeiros Frazão de
Oferta de amêndoas ás crianças.-------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar,  encerrou-se a sessão, lavrada a ata e assinada pelos
membros presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------


