ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 09/2014
-----Aos dez dias, do mês de fevereiro, de dois mil e catorze, pelas dezanove 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 e dos 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) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Comemorações do décimo aniversário de elevação de Rabo de Peixe
a Vila (Vinte e Cinco de Abril).------------------------------------------------------------------------Ponto Três – 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, nomeadamente os editais da Câmara Municipal da Ribeira
Grande números 6/2014/T e 7/2014/T – Alteração à Circulação de Trânsito - Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário enunciou aos presentes um pedido de apoio financeiro,
vindo do Agrupamento dos Escoteiros número cento e vinte e seis, para a
disponibilização de transporte para sete crianças e um adulto, com vista a participação
numa atividade regional a realizar na freguesia da Relva, nos próximos dias vinte e um,
vinte e dois e vinte e três. Uma vez que esta Junta de Freguesia não possui transporte

próprio, irá reencaminhar o mesmo pedido para o Clube Desportivo de Rabo de Peixe,
na certeza que estarão disponíveis para colaborar nesta causa.------------------------------------O cidadão Luís Carlos Penacho Ferreira, residente na Rua de Nossa Senhora da
Conceição, número vinte e três, estudante de Arquitetura, lecionado na Universidade
dos Açores – Pólo de Ponta Delgada, com parceria com o ISCTE-IUL (Instituto
Superior Ciências do Trabalho e da Empresa no Instituto Universitário de Lisboa) fez
chegar a esta mesa um pedido de apoio financeiro, para poder prosseguir os seus
estudos, nomeadamente para se fazer face às despesas implícitas na conclusão da
licenciatura em Lisboa, conforme o plano de estudo do mesmo curso. O pedido será
analisado por este executivo. --------------------------------------------------------------------------O último pedido de apoio exposto veio do Grupo de Romeiros da Paróquia Senhor
Bom Jesus, que solicitam estampas para serem distribuídas pela ilha de São Miguel.
Ficou decidido, por unanimidade, solicitar a impressão própria das estampas, com a
imagem do Padroeiro desta Vila, o Senhor Bom Jesus.---------------------------------------------Ponto Dois – Neste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente começou,
primeiramente, por congratular o número de pessoas presentes na primeira reunião de
preparação das comemorações do Vinte e Cinco de Abril, que decorreu no passado dia
sete, pelas vinte horas e trinta minutos, na Junta de Freguesia. Depois, lamentou que
algumas instituições convidadas não se tenham feito representar, nem justificado a
referida ausência. Após este momento, o Vogal Renato Moniz tomou a palavra e
começou por apresentar uma estrutura do programa para as festividades, que decorrerão
entre os dias vinte e cinco e vinte e sete, elaborado de acordo com o debatido na referida
reunião. Neste sentido, ficou decidido que, para o dia vinte e cinco, constarão as
cerimónias solenes, para o dia vinte e seis, as atividades desportivas, recreativas e
culturais e no domingo, dia vinte e sete, um desfile etnográfico. No serão dos três dias
decorrerá a I Feira de Sabores e Artesanato. Prevê-se a organização de uma feira
económica, com a presença dos comerciantes desta Vila, além de algumas exposições
de artistas locais.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Nos próximos dias, vão dar início as obras de recuperação de
habitação degradada, sita à rua da Estrela, número treze, propriedade do agregado
familiar de Maria de Fátima de Paiva Oliveira, conforme acordado entre esta Junta de
Freguesia e a Direção Regional da Habitação.-------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e

quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada
conforme vai ser assinada por todos os presentes.-----------------------------------------------

