
ATA DE REUNIÃO Nº4 

 

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, 

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------------------------------------------------ 

- Aprovação da ata da reunião anterior------------------------------ 

- Outros--------------------------------------------------------------- 

 

B. Ordem de trabalhos----------------------------------------------- 

 

1. Aprovação do regimento da Assembleia------------------------- 

 

2. Aprovação do Inventário------------------------------------------ 

 

A- Período antes da ordem do dia----------------------------------- 

- Registo de presenças------------------------------------------------ 

Aberta da sessão, verificou-se a presença dos membros: Ana Cabral, 

António Serra, Luís Estrela em substituição de Cátia Tavares, Manuel 

Cabral e Rui Silva em substituição de Sandra Câmara, passando assim 

a frente na lista de André Maré e Mónica Travassos, visto que os 

mesmos, não podendo comparecer, pediram a sua substituição, nos 

termos previsto do Regimento da Assembleia no artº1. Paulo Macedo 

e Ivone Laranja faltaram a reunião.-------------------------------------- 

Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, e o 

Tesoureiro Ruben Ramos.------------------------------------------------ 



- Aprovação da ata da reunião anterior--------------------------------- 

A ata da reunião anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

- Outros------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra Luís Estrela, fazendo uma chamada de atenção à 

senhora presidente da Assembleia, da data agendada da reunião que 

não era a mais oportuna, visto que a esta hora e data estavam a ser 

realizadas cerimónias comemorativas da elevação da Ribeira Grande 

a Cidade.----------------------------------------------------------------- 

Foi-lhe respondido que se houvesse mais comunicação entre os 

membros da Assembleia a situação poderia ser outra.----------------- 

Luís Estrela também congratulou a representação do PSD pela 

implementação do regimento da Assembleia, bem como, da 

realização do inventário, pelo que estas sempre foram exigências 

deste grupo.-------------------------------------------------------------- 

Referiu também, que na última reunião da Assembleia não foi posto 

a votação o relatório de contas, não podendo assim os presentes 

cumprir o disposto no Diário da República 1ª série nº176 de 12 de 

Setembro de 2013, artigo 9, nº1, alínea b).----------------------------- 

Foi-lhe respondido pela presidente da Junta Nélia Duarte que este 

relatório já tinha sido aprovado pela junta e só teria de ser 

apresentado a Assembleia da freguesia.-------------------------------- 

Ficou o compromisso da Presidente de Assembleia com os restantes 

membros da assembleia que seria efetuado com uma minuta a ultima 

reunião para referir a votação que foi realizada nesta. Aprovado com 

2 (dois) a favor e abstenção 3 (três).------------------------------------- 

 

B- Ordem de trabalhos----------------------------------------------- 

 

1. Aprovação do regimento da Assembleia---------------------------- 



Foi realizada a votação ao regimento de Assembleia com o 

seguinte resultado: aprovado com 2 (dois) a favor e abstenção 3 

(três). ------------------------------------------------------------------ 

2. Aprovação do Inventário------------------------------------------ 

 

Foi realizada a votação ao Inventário com o seguinte resultado: 

aprovado com 2 (dois) a favor da abstenção 3 (três). --------------- 

Em anexo a esta ata serão anexados os emails das substituições, 

cópia de uma página do diário da República e a minuta da votação 

do relatório de contas.------------------------------------------------ 

A reunião deu-se por concluída pelas 20h e 05 minutos.----------- 


