
ACTA DE REUNIÃO Nº9

Aos oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, 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. Ordem de Trabalhos
1. Periodo antes da ordem do dia
2. Leitura e assinatura da acta anterior
3. Autorização para a Junta de Freguesia se tornar associada da ANAFRE
4. Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos ano 2011
5. Outros assuntos de interesse da Freguesia

1. 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 e José Soares Pereira. Faltou á reunião  Carlos Joaquim Marques da Silva e
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.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.   Tomou a palavra o Sr. Abilio Ramos que fez uma pequena explicação sobre a
Anafre e os beneficios que trará para a freguesia sermos sócios desta associação.------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------

4. Aprovado por unanimidade as revisões feitas ao Orçamento e ao Plano Plurianual
de Investimentos  ano de dois mil e onze.-----------------------------------------------------

5. Tomou  a palavra a presidente da Junta que inunciou as actividades e os eventos
projectados.  O segundo passeio de bicicleta será no próximo dia vinte e quatro de
julho. Aberto candidaturas ao curso de formação de informática de EXCEL avançado.
Aberto  candidaturas ao curso de protecção civil e curso de primeiros socorros  que
inicia  em  Setembro.  Aprovação  do  pedido  de   apoio  solicitado  á  Direcção  da
Juventude  para  Formação  "  Iniciação  á   fotografia",  a  arrancar   brevemente,em
conjunto com  a AFA (Associação de Fotógrafos dos Açores). 

Tomou a palavra José Duarte,  presidente da Assembleia que  solicitou  informação
aos membros da Junta sobre a tão esperada instalação da caixa  de multibanco na
freguesia, visto já haver o espaço para a sua montagem, incluido nas  obras da  sua
nova sede. 



Respondeu á questão a sra. Presidente, que alertou para o facto de esta situação já se
arrastar desde a  Junta anterior.  O pedido  havia sido feito pela Junta cessante ao
banco BANIF,  que após  vários  contactos,  com o  Gerente  do balcão de  Rabo de
Peixe, presenteava-os com falsas espectativas.----------------------------------------------- 
Constituida nova junta, enviou-se   outros pedidos,   a  várias entidades bancárias,
incluindo o BANIF.  Não se  obteu resposta pela maioria. Apenas a entidade BES
mostrou  interesse,  desde que as despesas fossem suportadas pela Junta de Freguesia,
com  um  custo  mensal  de  quinhentos  euros.  Tal  valor  torna  impossivel  a  sua
instalação.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi igualmente solicitado ajuda ao Presidente da Câmara e ao Dr. Marco Sousa da
Ribeira Grande Mais, para fazer força junto das entidades bancárias. --------------------
Foi proposto pela presidente oficiar novos pedidos ás entidades devidas e solicitar
informações junto do BANIF, das suas verdadeiras intenções sobre este assunto.------
       
Não havendo mais  nada  a  tratar  e  sendo  cerca  das  vinte  horas  e  trinta  minutos,
declarou-se encerrada a sessão. ----------------------------- -----------------------------------


