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Ata n.º 29 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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 

 
Publicação de edital n.º 1 referente a próximo côvado a ser utilizado no cemitério: 
n.º 14 do quartel A, onde jaz Francisco Brum. Aprovada retirada dos seus restos para 
nova ocupação do côvado.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada realização de workshops de maquilhagem e cuidados de rosto no mês 
de Março.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formação de Word para principiantes.------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada cedência de apoio à Escolinha de Vólei no valor de cem euros.--------------- 
 
Oferta de pagelas aos Romeiros da Freguesia, trabalho atribuído à empresa 
Coingra, cujo orçamento foi o mais baixo.-------------------------------------------------------------- 
 
Apólice de Seguros para Programa Recuperar com a Seguradora Açoreana.----------- 
 
Pedido de protocolo com a Direção Regional do Turismo para realização de obras 
públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pedido de protocolo com a Direção Regional do Turismo para limpeza do antigo 
porto de pescas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da R. Grande- pedido de colocação de asfalto junto ao Mini 
Mercado Melo; pedido de reparação do sintético do polidesportivo; pedido de 
asfaltagem da Rua da Boa Viagem; postura de trânsito da Rua Central; informação 
sobre casas abandonadas na Rua da Boa Vista.----------------------------------------------------- 
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- Direção Regional dos Assuntos do Mar – Informação de queda da orla marítima na 
Rua da Boa Viagem.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


