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Ata n.º 25 

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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 

 
Concedido apoio a equipa de futebol representante da nossa freguesia, no torneio 
Costa Norte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enviado pedido de libertação da segunda fase da verba para casa da Rua da Boa 
Vista n.º59.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Acordada realização de eventos de Natal, nomeadamente, festa de Natal da 
Escola, com atribuição de ofertas às crianças e oferta de lanche; realização de 
almoço de idosos e de jantar dos colaboradores da Junta de Freguesia, com 
confeção de refeições a cargo da senhora Lurdes Vicente.------------------------------------- 
 
Recebida transferência do projeto Eco-feguesia, no valor de três mil euros.--------------- 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da R. Grande- pedido de apoio para habitação n.º 20 da Rua 
da Boa Viagem; pedido de apoio para habitação n.º10 da Rua do Porto; pedido de 
apoio para habitação n.º 20 da Rua Central; pedido de apoio para equipa do 
Torneio Costa Norte; pedido de apoio para Natália Lima; pedido de apoio para 
substituição das janelas da ermida do cemitério; pedido de reparação das redes 
das balizas do polidesportivo. 
 
-Direção Regional dos Serviços Florestais: pedido de árvores de Natal. 
 
-Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande: pedido de CATL. 
 
-Direção de Serviços da Agricultura: pedido de raticida. 
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-Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações: pedido de colocação de 
espelhos em Cantos dos Reis e Rua Alexandre José Moniz; pedido de agendamento 
de reunião. 
 
-Secretaria Regional do Turismo e Transportes: pedido de protocolo e de apoio 

financeiro. 
 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


