ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 25/2014
-----Aos oito dias do mês de outubro, de dois mil e catorze, pelas doze horas, 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 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.------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – I Concurso de Postais de Natal Gigantes.----------------------------------------Ponto Dois – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Preparação do plano e orçamento para dois mil e quinze.--------------------Ponto Quatro – 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.--------------------Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------a) Informações – O Presidente concedeu a palavra ao secretário, que prestou
informações acerca do projeto “Trajeto Seguro”. Neste sentido, fez saber que o projeto
já se encontra em ação, cabendo à Junta de Freguesia trabalhar aspetos inerentes à
literacia junto dos pais e encarregados de educação.------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Após ter sido apresentado pelo Secretário, foi aprovado por
unanimidade a realização do I Concurso de Postais de Natal Gigantes. A participação no
concurso estará aberta a todas as turmas do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico da
Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. Para o efeito, será criado e apresentado um
regulamento a todos os interessados.--------------------------------------------------------------

-----Ponto Dois – O Secretário expôs aos presentes três pedidos de apoio financeiro,
todos referentes à participação no Campeonato Regional de Rallies, nomeadamente dos
pilotos João Faria Maiato, Rúben Santos e Hélder Pimentel, naturais e residente na Vila
de Rabo de Peixe, para a participação em diversas provas deste desporto automóvel.
Decidiu-se, unanimemente, contribuir com cem euros para os dois primeiros e cinquenta
euros para o último, dado que este participa num escalão inferior.-------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à preparação do
plano e orçamento para dois mil e quinze.------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Dado o aumento substancial de obras de beneficiação/recuperação
de moradias, decidiu-se proceder à compra um martelo pneumático, que possa ser
manipulado por um membro ao serviço desta Junta de Freguesia, objetivando-se a
redução de custos, visto que o aluguer daquele instrumento de trabalho apresenta
elevados custos. ------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas catorze 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.-----

