
ACTA DE REUNIÃO Nº11
Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e doze, reuniram -se na sede

da  Junta  de  Freguesia  de  Calhetas,  em  sessão  extraordinária,  os  membros  que
constituem a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------

A. Período antes da ordem do dia

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

-Aprovação da Acta da sessão anterior-----------------------------------------------

B. Ordem de Trabalhos
1. Apreciação da proposta  Moção de Rejeição  Documento Verde da Reforma da
Administração  Local–  continuidade  da  existência  dos  órgãos  autárquicos  da
Freguesia de Calhetas.

 
A. Período antes da ordem do dia

Aberta  a  sessão, verificou-se a  presença  dos   membros,  José  António da  Conceição
Duarte; Ana Isabel Dias Cabral; Luís Pereira Correia; Aristides Manuel Brás Travassos;
José Soares Pereira e  Carlos Joaquim Marques da Silva.  Faltou  á reunião Agostinho
Manuel Carreiro Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------

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

Aprovada  por unanimidade a acta da sessão anterior. -----------------------------------------------

B.Ordem de trabalhos

1. Apreciação da proposta de Documento Verde da Reforma da Administração
Local– continuidade da existência dos órgãos autárquicos da Freguesia de

Calhetas.

Na sequência da comunicação enviada pelo Gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos
parlamentares, solicitando a apreciação e o nosso parecer da proposta de Documento Verde
da Reforma da Administração Local, a presidente da Junta de Freguesia propôs a reunião da
Assembleia  de  Freguesia  em  sessão  estraordinária,  para  apreciação  da  proposta,  já
discutida na  reunião ordinária da Assembleia de Freguesia a vinte de Dezembro de dois mil
e onze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Carlos Marques fez questão de reforçar, que mantem  a sua opinião de acordo,  com a
junção da freguesia a outra e  eventual extinção administrativa dos orgãos autárquicos da
freguesia de Calhetas, pelas mesmas razões já apresentadas.----------------------------------------
     
A proposta que constitui o referido documentos, foi rejeitada por maioria,  pelos fundamentos
expostos na Monção de Rejeição ,cujo documento se anexa.------------------------------------------

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


