ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 22/2014
-----Aos vinte e dois dias do mês de agosto, 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 e dos Vogais, Anália
da Conceição Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz. Esteve ausente, por motivos de
ordem pessoal, a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum, tendo
justificado a sua falta.------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Preparativos para “IV Semana Cultural de Rabo de Peixe – Flashes de
Cultura”.--------------------------------------------------------------------------------------------------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 – O Vogal Renato Moniz explicou que, devido à indisponibilidade de
alguns grupos (dos convidados a fazerem parte do programa), houve a necessidade de se
reajustar as datas, ficando o programa com três fins de semanas de atividades de cariz
cultural, em vez da habitual semana – sete dias consecutivos.-------------------------------------Assim sendo, ficou aprovado, por unanimidade, a realização do seguinte programa:
para o fim-de-semana trinta e trinta e um de agosto, tourada à corda, numa pastagem
sita à Rua de São João e “Corrida louca”, respetivamente; para setembro, dia cinco,
observação solar e noturna e concerto pela Filarmónica Lira do Norte; dia seis, aula de
Zumba; dia sete, dramatização da peça de teatro “António”, da AJURPE – Associação
Juvenil de Rabo de Peixe; dia doze, sessão de cinema ao ar livre, “Viagem
Autonómica”, e, finalmente, dia treze, atuação do grupo Vozes do Mar do Norte,
homenageando-se o músico Luís Rego.-----------------------------------------------------------

-----Salvaguarda-se que as propostas para o fim-de-semana de trinta e trinta e um de
agosto são da inteira responsabilidade do cidadão Edmundo Travassos e que conta com
o apoio desta Junta de Freguesia, nomeadamente com o apoio logístico.------------------------Ponto Dois – Ficou igualmente aprovado o apoio de mil euros à Comissão de
Festas de Nossa Senhora do Rosário, para a realização das festas da referida padroeira.
Deste montante, cerca de setecentos e cinquenta euros serão para patrocinar a animação
de um serão, nomeadamente o concerto o Padre Jason Gouveia.---------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte horas e quarenta
e cinco 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.-------------------------------------------------------------------------------------

