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Ata n.º 14 
Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze reuniram-se, na sede 

da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com a seguinte 

ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

                - Assuntos diversos  

 

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 

Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, Ruben Ramos.------------------------- 

 

 B. Ordem de Trabalhos 

Candidaturas ao programa recuperar, aberta de dois a quinze de Janeiro.-------------- 
Foi aprovado por unanimidade, apresentar dois projetos para colocação de cinco 
colaboradores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado pedido de apoio da comissão fabriqueira da freguesia de Calhetas para 
realização da festa de Santo Antão. Oferta de uma cartola de vinho, aquisição na 
Taberna Beira Mar pelo valor de cento e dezoito euros.------------------------------------------- 
 
Apresentado projeto á Direção Regional da Ciência e Tecnologia para 
manutenção do Espaço TIC Calhetas.-------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade atribuir apoio monetário no valor de duzentos euros a 
Maria de Lurdes Cordeiro da Silva Medeiros. Despesas relacionadas com escritura 
da casa sita na Rua do Porto numero dez, freguesia de Calhetas.----------------------------  
 
Reunião com Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande, assuntos 
debatidos: Falta de resposta a ofícios; Melhoramentos Zona Balnear “ Calhau da 
Furna”; recuperação da bandeira Azul; iluminação do parque de estacionamento 
da Zona Balnear; Melhoramentos na Zona Envolvente ao Polidesportivo; situação 
piso Ruas da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da Ribeira Grande: Situação piso ruas da freguesia, pedido de 
apoio para cedência de baldes de lixo para merendário “Vista da Baleia”, pedido 
de apoio para reparação balneários do polidesportivo e Zona envolvente.-------------- 
- Direcção Regional da Habitação: pedido protocolo recuperação da habitação 
sita na rua da Boa Vista n.º 59, da freguesia.------------------------------------------------------------ 
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Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se á sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


