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Ata n.º 19 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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 

 
Aprovado a aquisição de coletes para colaboradores, à empresa Accional, com 
impressão do nome e brasão da freguesia.------------------------------------------------------------- 
 
Realização de Festa do Espírito Santo da Junta de Freguesia. Aprovado por 
unanimidade. Coroação da coroa do Espirito Santo a Igreja, no dia de Pentecostes. 
Oferta de massa, vinho e sopas. Confessão das sopas a cargo da Taberna Beira 
Mar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formação de colaboradores, aprovado realização de formação  sobre “ Como 
fazer um  currículo.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado pedido de apoio, pela Escolinha de Vólei,  cedencia de passagem 
aérea, para jovem da freguesia participar jogo em Lisboa,  no valor de cento e vinte 
e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos.------------------------------------------------------------ 
 
Aprovado pedido de apoio à Igreja Assembleia de Deus, no valor de cem euros, 
para aquisição de 3 cartões jovem.------------------------------------------------------------------------ 
 
Aprovado conceder apoio monetário  aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande 
no valor de cem euros.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Direcção Regional da Habitação: Pedido de demolição de casas taipadas da Rua 
do Porto. 
- Câmara Municipal da R. Grande- Ponto de situação de pedido de reparação das 
redes da Escola; Pedido de demolição de casas taipadas da Rua do Porto. 
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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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


