ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 27/2014
-----Aos onze dias do mês de novembro, de dois mil e catorze, pelas dezanove 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. --------------------------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Aquisição de baldes de lixo.-------------------------------------------------------Ponto Dois – Hortas comunitárias.---------------------------------------------------------------Ponto Três – Loja Social.-------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Concessão de limpeza e manutenção de jardins a jardineiros
locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Cessação de funções da Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis
Macedo Brum.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – 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 informou que a grua que estava instalada num
terreno no loteamento das Quintas do Mar, e abandonada no local há mais de dez anos,
foi desmantelada e transportada para reciclagem, por uma empresa especializada no
serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ficou aprovado, por unanimidade a aquisição de baldes de lixo, de
modo a equipar algumas zonas da vila com este equipamento, colocando-os em zonas

visíveis e em lugares que os respeitam.---------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ficou decidido protocolar com o Serviço de Ação Social a
dinamização das hortas comunitárias.-----------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou decidido protocolar com os Vicentinos a dinamização da Loja
Social. O local proposto para o seu funcionamento será no Centro Comunitário e de
Juventude de Rabo de Peixe.---------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou decidido por unanimidade convocar todas as empresas de
jardinagem locais para lhes apresentar a intenção deste Executivo em conceder-lhes um
contrato de manutenção dos jardins/espaços verdes.------------------------------------------------Ponto Cinco – A Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum, fez
chegar a esta mesa um pedido para a cessação de funções, motivado por motivos de
saúde. O restante Executivo aceitou o pedido e aproveitou o momento para lhe fazer
chegar por escrito um agradecimento pela disponibilidade e empenho com que
desempenhou as suas funções. Ficou igualmente decidido que as funções até então ao
cuidado a da vogal demissionária passariam a ficar a cargo do Presidente. ---------------------Ponto Seis – Neste ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à preparação e
planificação das atividades de Natal e de passagem de ano, para a comunidade de Rabo
de Peixe.---------------------------------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------------------------------

