ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 14/2014
-----Aos vinte dias do mês de abril, de dois mil e catorze, pelas dezanove horas e trinta
minutos, reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia da
Vila de Rabo de Peixe, na respetiva sede, sita na Rua do Rosário, número vinte e nove,
com a presença do Presidente, Jaime Luís Melo Vieira, do Secretário, Carlos Manuel
Amaral Dias, da Tesoureira, Joana Azevedo Nunes edosVogais, Anália da Conceição
Tavares Sousae Renato Andrade Moniz. Esteve ausente, por motivos de ordem pessoal,
a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum.-------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um –Comemorações do décimo aniversário de elevação de Rabo de Peixe a
Vila (25 de Abril).----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------Submetida à consideração do Executivo, a Ordem do Dia foi aprovada. O
Presidente da Junta de Freguesia saudou os presentes e deu aberta a sessão.-------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um– Ficou acautelado a realização do seguinte programa para as
comemorações do décimo aniversário de elevação de Rabo de Peixe a Vila: dia vinte e
três, Fórum Público, na sede da Junta de Freguesia, para exposição do
projetodereabilitação do Coreto, sito no Largo Padre António Vieira; dia vinte e quatro,I
Fórum Empreendorismo e Desenvolvimento Local (Cineteatro Miramar); dia vinte e
cinco, início das comemorações, com Fanfarra dos Escoteiros de Rabo de Peixe pelas
principais ruas da Vila, abertura de Exposições de artistas naturais e residentes na Vila e
da Mostra de Atividades Económica, seguido da sessão solene e benção do Nicho de
São Pedro Gonçalves; dia vinte e seis,atividades desportivas, pintura de um mural (com
especial colaboração das crianças beneficiárias do Gabinete de Apoio Educativo),
Homenagem “Herói de Guerra do Ultramar”, palestra “Como ter Sucesso na vida” e
apresentação de uma encenação teatral, preparada pela Escola Básica Integrada de Rabo
de Peixe; dia vinte e seis, desfile etnográfico. No serão dos últimos três dias decorrerá

aFeira de Sabores e Artesanato, com Animação de diversos Grupos locais: Grupos de
Castanholas, as Bandas Filarmónicas, Escola de Música e Grupo de Cantares Voz do
Mar do Norte.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – A Tesoureira fez saber que foram transferidos uma verba, no valor de
quatro mil, trezentos e onze euros e noventa e um cêntimos, referentes ao acordo de
gestão da obra e do apoio financeiro a atribuir para efeitos de recuperação de habitação
degradada, sita à rua da Estrela, número treze, propriedade do agregado familiar de
Maria de Fátima de Paiva Oliveira, provenientes daDireção Regional da Habitação.---------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi enviada via eletrónica para
todos os elementos do Órgão do Executivo e, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
nos termos da lei.-------------------------------------------------------------------------------------

