
ACTA DE REUNIÃO Nº5

      Aos dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, reuniram-se

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a

Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:

A. Período antes da ordem do dia

- Registo de Presenças---------------------------------------------------

- Correspondência recebida---------------------------------------------

B. Ordem de Trabalhos

1. Revisões feitas ao Orçamento de 2010
  2. Reforço de rubricas

3. Outros    
 

A. Período antes da ordem do dia

Aberta a sessão, procedeu-se á verificação da presença dos membros.
Ana  Isabel  Dias  Cabral;  José  Soares  Pereira;  Agostinho  Manuel
Carreiro  Câmara;  Luís  Pereira  Correia;  Carlos  Joaquim  Marques  da
Silva,  faltando  os  membros  José  António  da  Conceição  Duarte  e
Verónica Sofia Moniz Martins.------------------------------------------------

Tomou parte  na  sessão a Presidente  da Junta  de Freguesia,  Nélia  de
Fátima Moniz Pinheiro Duarte, o Tesoureiro, Miguel Pereira Correia, e
o Secretário, Abílio Pinheiro Ramos. ----------------------------------------

Foi aberto um período de tempo na sessão para a apresentação de um
projecto por parte do Padre Valter Resende. Este propôs a construção
de um monumento para a fachada do muro circundante da igreja, junto
ao fontenário existente. Monumento este em azulejo, dividido em três
painéis:  um  representando  Francisco  Rego  de  Sá,  responsável  pela
construção  da  ermida  de  Nossa  Senhora  da  Boa  Viagem  e  pela
implementação  do  culto  desta  Santa;  o  segundo  com uma  pequena
representação  da  história  da  freguesia  e  o  terceiro  com  o  brasão,
localização e datas significativas  da freguesia.  Interveio  o Sr.  Abílio
Ramos, não concordando com a primeira representação nestes painéis,
correspondente  à  figura  de  Francisco  de  Sá,  sendo  sugerido  a  sua
substituição por António Medeiros Frazão, figura de grande influência
nesta freguesia. -------------------------------------------------------------------



Após  discussão,  apesar  de  concordância  em  dois  painéis,  não  foi
acordado o primeiro em nenhuma das sugestões.--------------------------

      Os membros eleitos pelo partido do PSD nada propuseram e a nada se
     opõem. -----------------------------------------------------------------------------

Foi aprovada, por unanimidade, a acta da sessão anterior. -----------------

B.Ordem de trabalhos

1. Revisões feitas ao Orçamento de 2010
Os membros  eleitos pelo  partido do PSD abstêm-se relativamente  às
revisões feitas ao orçamento de 2010, sendo aprovado por maioria.------

2.Reforço de rubricas

Os  membros  eleitos  pelo  partido  do  PSD  abstêm-se  relativamente
reforço de rubricas, sendo aprovado por maioria. ---------------------------

Não havendo mais nada a tratar e sendo cerca das vinte e uma horas,
declarou-se encerrada a sessão, elaborada a presente acta, que depois de
lida e aprovado foi assinada nos termos da lei. ----------------------------   

  


