ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 18/2014
-----Aos vinte e quatro dias do mês de junho, 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, dos Vogais, Anália
da Conceição Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz e da Adjunta do Presidente,
Maria Venilde Reis Macedo Brum.--------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Programa “Bairros de Verão”.-----------------------------------------------------Ponto Dois – Construção de Espaço Fitness ao ar livre.--------------------------------------Ponto Três – Construção de Fornos Comunitários.--------------------------------------------Ponto Quatro – Contrato de Prestação de Serviço de Contabilidade.-----------------------Ponto Cinco – Assinatura de Acordos de Gestão.---------------------------------------------Ponto Seis – Colónia de Férias “Recomeçar nas Férias 2014.--------------------------------Ponto Sete – 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 decidido, para os meses de julho e agosto, o arranque do
programa “Bairros de Verão”. Trata-se de uma programa que visa a dinamização de
alguns bairros mais populosos desta vila, a partir de atividades ritmo/desportivas, tais
como aulas ao ar livre de king boxing ou de aeróbica.----------------------------------------------Ponto Dois – Foi estudado o projeto que vai permitir construir um espaço Fitness
ao ar livre, sito a Variante a Rabo de Peixe. Ficou decidido apresentar a proposta à
Secretaria Regional do Turismo e Transporte, entidade gestora do local onde se
pretende executar o projeto.----------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Em parceria com os Serviços de Ação Social de Rabo de Peixe, serão

construídos dois fornos de lenha, junto ao Bairro de Nossa Senhora de Fátima, que
servirão a população de Rabo de Peixe em geral e a do Bairro de Nossa Senhora de
Fátima em particular..-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Decidiu-se proceder à análise de três propostas de Contratos de
Prestação de Serviço de Contabilidade.---------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Está previsto para o próximo mês de agosto a assinatura de cinco
protocolos com agregados familiares, no valor de cento e um mil, trezentos e quarenta e
dois euros e quarenta cêntimos, para apoio à recuperação de habitação degradada, onde
estarão presentes a Secretária Regional da Solidariedade Social e o Diretor Regional da
Habitação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Em semelhança do que se assistiu em Rabo Peixe, nos anos de dois
mil e quatro a dois mil e seis, em que mais de cem crianças, provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, participaram numa colónia de férias, ficou
aprovado, por maioria, apadrinhar esta ímpar ação humanitária, a decorrer entre os dias
quatro e trinta e um de agosto e que conta com o imprescindível apoio de um grupo de
voluntários desta Vila. O plano de atividades da colónia de férias, denominada
“Recomeçar nas Férias 2014”, permanecerá fiel à vontade de melhorar, nas crianças, os
seus níveis de autoestima, bem como conferir-lhes uma atenção especial redobrada,
tendo sempre presentes as suas raízes, o seu modo de vida e as suas particulares
carências. Objetiva-se, paralelamente, potenciar-lhes valores como a disciplina, o
respeito mútuo, a perseverança e a amizade, tendo em vista a sua integração e exercício
de papéis sociais na sociedade onde se inserem.-----------------------------------------------------Ponto Sete – O Doutor Gil Resendes (oftalmologista) facultará consultas gratuitas a
famílias carenciadas de Rabo de Peixe, com particular incidência a crianças,
referenciadas por esta Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------Tal como se pode ler no ponto um, da ata número nove/dois mil e catorze, “o
cidadão Luís Carlos Penacho Ferreira, residente na Rua de Nossa Senhora da
Conceição, número vinte e três, estudante de Arquitetura, lecionado na Universidade
dos Açores – Pólo de Ponta Delgada, com parceria com o ISCTE-IUL (Instituto
Superior Ciências do Trabalho e da Empresa no Instituto Universitário de Lisboa) fez
chegar a esta mesa um pedido de apoio financeiro, para poder prosseguir os seus
estudos, nomeadamente para se fazer face às despesas implícitas na conclusão da
licenciatura em Lisboa, conforme o plano de estudo do mesmo curso.” O Secretário faz
saber que foram endereçados pedidos de colaboração a várias organizações,

nomeadamente aos diversos grupos de Amigos de Rabo de Peixe, aos Lions Clube de
Rabo de Peixe e Câmara Municipal da Ribeira Grande.--------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, 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.-----

