ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 29/2014
-----Aos dois dias do mês dezembro, de dois mil e catorze, pelas dezanove horas,
reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia 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.------------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------b) Informações;------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Terreno sito à Avenida Progresso do Norte.------------------------------------Ponto Três – Concursos de Natal.----------------------------------------------------------------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) Leitura da correspondência – O Secretário expôs a correspondência endereçada
a este Órgão Executivo, das quais destacou a comunicação da Câmara Municipal da
Ribeira Grande a informar que foram marcadas no pavimento as passadeiras na Rua de
São João, bem como a sinalização respetiva e, para maior segurança, foram colocados
sinais de proibição de velocidade superior a quarenta quilómetros.------------------------------a) Informações – O Presidente informou que reuniu-se com o Secretário Regional
da Agricultura e Ambiente, Luís Nuno Ponte Neto de Viveiros, onde se discutiu a
arborização de parte da Avenida Dom Paulo José Tavares e a limpeza de algumas zonas
de Rabo de Peixe, nomeadamente da avenida da Autonomia.-------------------------------------Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Um – A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira
Grande fez chegar a esta mesa um pedido de apoio monetário para a reparação da
Embarcação de Apoio ao Salvamento Marítimo. Dada a causa, ficou decidido por
unanimidade apoiar com cento e cinquenta euros.--------------------------------------------------Ponto Dois – A Câmara Municipal da Ribeira Grande fez chegar a esta mesa a
informação de que possui um terreno sito à Avenida Progresso do Norte e que está
disponível para cedê-lo a esta autarquia, caso esteja interessada. Ficou decidido que esta
Junta de Freguesia demonstrará total interesse em usufruir daquele espaço, dando-lhe
uso de caráter coletivo.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foram elaborados e aprovados os regulamentos para todos os
concursos que decorrerão ao longo das festividades de Natal.-------------------------------------Ponto Quatro – Neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz destacou o
sucesso da apresentação do programa para as festividades do Natal e Passagem de Ano,
evento realizado no passado dia trinta de novembro. Do programa para o presente mês
de dezembro, destaca-se o seguinte: o Mercadinho de Natal, que decorrerá, à
semelhança do último ano, no Centro Comunitário e de Juventude de Rabo e Peixe,
entre os dias cinco e oito; os concursos de Montras, de Árvores Comunitárias, de Postais
Gigantes e Meninos Jesus, o desfile de Pai Natal e Gnomos, com todas as crianças da
Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe e as sessões de cinema, no cineteatro
Miramar, entre os dias oito e dezanove; no dia vinte e um, a Cantata de Natal, com a
atuação dos grupos Vozes do Mar do Norte e Grupo Coral do Senhor Bom Jesus; no dia
vinte e seis, o concurso de Presépios; dia trinta e um, a passagem de ano com a atuação
de agrupamentos musicais da Vila de Rabo de Peixe, seguido de fogo-de-artifício. O
Presidente destacou a continuidade na aposta da promoção dos agrupamentos musicais
locais, realçando o real valor dos nossos talentos locais.-------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------------------------------

