ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 30/2014
-----Aos dezasseis dias do mês de dezembro, de dois mil e catorze, pelas doze 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:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Compra de terreno.------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Danos em viaturas.-----------------------------------------------------------------Ponto Três – Tolerância de Ponto.---------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Pedidos de apoio.---------------------------------------------------------------Ponto Cinco – 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 apresentar à Assembleia de Freguesia de Rabo de
Peixe uma proposta de aquisição de terreno, para ser, posteriormente, convertido num
espaço verde e de merenda, pois, na opinião do executivo, constitui uma necessidade da
população Rabopeixense. Para a aquisição do terreno, localizado na Canada dos
Mingachos e fronteiriço com a estrada, o atual proprietário pede quinze mil euros.-----------Ponto Dois – Nos últimos dias, a equipa de roçadores provocou, enquanto
limpavam a via pública, estragos em duas viaturas, nomeadamente nos para-brisas, no
valor de quinhentos e dezanove euros. Deste modo, ficou decidido, por unanimidade,
indemnizar os lesados e, consequentemente, contratuar com uma seguradora um produto
que cubra este tipo de acidentes.-----------------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou aprovado, por unanimidade, a concessão de tolerância de ponto
a todos os colaboradores desta Junta de Freguesia, durante os dias vinte e quatro, vinte e

seis e trinta e um de dezembro e dois de janeiro.----------------------------------------------------Ponto Quatro – O Secretário expôs um pedido de apoio financeiro da Conferência
de São Vicente Paulo Peixe (Vicentinos) de Rabo de Peixe, designadamente para a
preparação e distribuição de cabazes de Natal a algumas famílias sinalizadas de Rabo de
Peixe. Ficou decidido apoiar esta ação natalícia, realizando um protocolo entre aquela
instituição católica e a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, com vista a exploração de
uma loja social, o que poderá traduzir-se num apoio no valor de quinhentos euros.-----------Ponto Cinco – Neste ponto da ordem do dia, deu-se início ao projeto “Roteiro
Turístico”, que visa, essencialmente, atrair turistas a Rabo de Peixe e potenciar o
desenvolvimento da sua economia. Paralelamente, pretende-se colocar esta Vila no
roteiro turístico de São Miguel, combatendo, deste modo, a visão estigmatizada que
Rabo de Peixe tem, devido, sobretudo, aos seus problemas sociais.------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-----

