ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 07/2014
-----Aos oito dias, do mês de janeiro, de dois mil e catorze, pelas vinte 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 edos Vogais, Anália da Conceição
Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz e 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 – Balanço/análise às festividades de Natal.----------------------------------------Ponto Dois – Covato.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Programa Ocupacional RECUPERAR.-----------------------------------------Ponto Quatro – Geminação das duas Vilas: Rabo de Peixe e WestWarick.---------------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.--------------------Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------a) Informações – O Presidente comunicou aos presentes que reuniu-se com o
Diretor Regional das Obras Públicas, Tecnologias e Comunicações, o Dr. Bruno
Pacheco. Segundo o próprio, este encontro serviu para otimizar as relações entre estes
dois órgãos públicos e debater alguns assuntos, nomeadamente o assunto propostas de
alteração ao projetoCapela Mortuária da Divina Misericórdia, referenciadas no ponto
dois, da ata número cinco, de dois mil e treze. Realça-se que, das alterações propostas, o
diretor mostrou total disponibilidade para colaborar na saída sita ao lado do edifício,
contíguo ao parque infanto/juvenil autorizando, desta forma, o seu acesso pela parte
final da rampa de desportos radicais.--------------------------------------------------------------

-----Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Executivo congratulou-se com todas as iniciativas levadas a cabo
durante a época Natalícia, realçando o rigor financeiro com que foram executadas. O
Vogal Renato Moniz referiu que tal facto deveu-se à opção deste Órgão Executivo
emmanter-se fiel à promoção dos agrupamentos musicais locais. Por sua vez, o
Presidente destacou “a alegria com que as pessoas, numa época em que estão tristes e a
passar por inúmeras dificuldades, festejaram a passagem de ano”, referindo-se às
atuações dos agrupamentos musicais e, sobretudo, ao espetáculo de fogo-de-artifício.--------Ponto Dois –A cidadã Elisabeth dos Santos Borges, residente na Rua Dr. Dinis
Moreira da Mota, número oitenta e oito, freguesia do Pico da Pedra, fez chegar a esta
mesa um pedido para a concessão perpétua do covato número setecentos e oitenta e
dois, onde se encontra sepultado o seu falecido pai, Evaristo da Ponte Borges. Ficou
decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em vigor.------------------------------Ponto Três –Ficou decidido, por unanimidade, não apresentar candidaturas para o
Programa Ocupacional RECUPERAR, muito por culpa da indisponibilidade financeira,
uma vez que, até à data, encontram-se, nesta Junta, ao abrigo deste Programa
Ocupacional, seis cidadãos, o que acarreta uma despesa mensal de seiscentos euros.---------Ponto Quatro– O Presidente começou por informar que foram estabelecidos
contatos com a Townof West Warwick, no seguimento de outros mantidos
anteriormente, com vista a estabelecer um “Protocolo de Geminação” entre a Vila de
Rabo de Peixe e West Warwick. Decidiu-se, unanimemente, elaborar o respetivo
protocolo que vise o desenvolvimento de laços de amizade entre as duas autarquias.Este
protocolo será elaborado e apresentado atempadamente.-------------------------------------Ponto Cinco – O Vogal Renato Moniz apresentou, neste ponto da ordem de
trabalhos, uma proposta de um grupo de cidadãos Rabopeixenses, interessados a
dinamizar um grupo de cantares, com vista aparticipar na vigésima primeira edição do
Cantar às Estrelas, na Cidade da Ribeira Grande. Ficou decidido, por unanimidade, que
esta Junta de Freguesia, através do seu Departamento de Eventos eJuventude, irá
organizar o referido grupo de cantares, para posterior participação naquela secular
tradição Ribeiragrandense.------------------------------------------------------------------------------Coube, também, ao Departamento supramencionado a organização de um corso
carnavalesco, a realizar no dia vinte e oito de fevereiro. Para tal, irão ser convidadas
todas as escolas da Vila, bem como as Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Ainda no âmbito do carnaval, o mesmo Departamento encarregar-se-á de organizar uma

batalha de água------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três horas, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por
todos os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------

