
 

ATA DE REUNIÃO Nº 9 
 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, pelas dezanove horas 
e trinta minutos, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A- Período antes da ordem do dia  
 

-Registo de presenças  
 
Aberta a sessão, verificou-se a presença dos membros: Ana Cabral, Ivone Laranja, Cátia 

Tavares, Manuel Cabral e Luís Estrela, faltaram à reunião António Serra e Paulo Macedo. 

Sandra Câmara apresentou renúncia de mandato passando assim o vogal Luís Estrela a 

ocupar o lugar da mesma.--------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, a secretária Verónica Félix e 

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

- Aprovação da ata da reunião anterior:  
 
Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 -Outros 

Cátia Tavares tomou a palavra salientando que devido a queixas da população, e 

alertando para o fecho/resolução de várias casas degradadas na freguesia que põem em 

risco a segurança das famílias, já que em algumas delas acontecem movimentações 

estranhas. São elas as casas no início da Estrada Regional (quem entra na freguesia pelos 

Fenais da Luz), e casa em frente à cervejaria Brás. ------------------------------------------------- 

 

 Presidente de Junta respondeu que a Junta não pode fazer nada.----------------------------- 

  



Cátia Tavares continuou com a palavra, em relação a verba da Secretaria Regional do 

Turismo e Transporte que foram recebidas 7.000,00€, questionou se a Junta de 

Freguesia tem alguma obra estruturante planeada para aplicação a verba.------------------ 

 

 Presidente de Junta respondeu que irá ser utilizada na manutenção da freguesia.-------- 

  

No seguimento deste assunto Luís Estrela Ressalvou que os vogais do PSD já 

apresentaram várias propostas a esta Assembleia, e que a mesma Assembleia nunca 

teve conhecimento dos projetos da Junta de Freguesia, questionando assim o Porquê 

do motivo que nenhuma candidatura ou proposta nunca foi apresentada e esta 

Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Presidente da Junta respondeu que enquanto o ambiente e as relações entre os 

membros não se alterassem, não tem tensões de apresentar qualquer proposta a esta 

Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

A reunião deu-se por concluída pelas vinte horas. ------------------------------------------------- 

 

 


