ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 34/2015
-----Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro, de dois mil e quinze, 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) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedido de apoio.---------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo
de Peixe a Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------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) Informações - O Presidente anunciou que reuniu-se com o Presidente do
Governo Regional, Dr. Vasco Cordeio, acompanhado pelo Vogal Renato Moniz. Na
reunião foram debatidos alguns dos principais problemas de Rabo de Peixe.
Paralelamente, foi apresentado ao Governo o projeto de roteiro turístico de Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Outra informação prestada diz respeito à auscultação que este executivo tem
realizado junto dos responsáveis por determinadas atividades económicas. Neste
sentido, o Presidente e o Secretário já se reuniram com alguns pescadores e lavradores,
donde retiraram as suas principais preocupações e inquietudes. Também foi-lhes
apresentado o projeto de roteiro turístico de Rabo de Peixe, na qualidade de parceiros
ativos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente às propostas apresentadas ao Subcomissário de Rabo de Peixe,
definidas na última reunião interna ordinária, o Presidente fez saber que o responsável
pela PSP desta Vila apenas aprovou a primeira proposta, ou seja, a construção de uma
nova esquadra. Contudo, de acordo com o Subcomissário, apesar de viável, esta é uma
hipótese com pouco sucesso, visto que existem outras duas, nomeadamente uma
proposta da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e outra da Junta de Freguesia
do Pico da Pedra.-----------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Secretário congratulou a visita a Rabo de Peixe do responsável pelo
projeto “Escola da Ponte”, Professor Doutor José Pacheco.---------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário expôs um pedido da Equipa de Saúde Escolar, entidade
responsável pela realização da “III Feira da Saúde”, a realizar na Escola Básica
Integrada de Rabo de Peixe, para a doação/comparticipação financeira e/ou doação de
bens alimentares que possam ser servidos no pequeno-almoço. Ficou decidido por
unanimidade colaborar com iogurtes líquidos e cereais.--------------------------------------------Ponto Dois – Neste ponto da ordem do dia, discutiu-se alguns aspetos relativos às
comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo de Peixe a Vila.
Assim sendo, ficou decidido, por unanimidade, endereçar, a todas as forças vivas desta
Vila (comerciantes, associações recreativas, culturais e desportivas e Instituições
Particulares de Solidariedade Social) e população em geral, um convite para
participação na reunião de preparação.----------------------------------------------------------------O Vogal Renato Moniz fez saber que a estação de televisão SIC já respondeu ao
interesse deste executivo em o referido canal apresentar o programa “Portugal em
Festa” na Vila de Rabo de Peixe, no dia vinte e seis de abril do corrente ano. De acordo
com os responsáveis pelo programa, esta é uma situação possível, mas que carece de um
estudo prévio, a cargo dos próprios.-------------------------------------------------------------------Ponto Três –Finalmente ficou decidido por unanimidade solicitar o congelamento,
até maio próximo, de quatro vagas do concurso do programa RECUPERAR, dado o
elevado encargo de despesas relativas à segurança social. Mais se informa que projeto
número 717/2013 do programa PROSA terminará a nove de maio, permitindo, nesta
altura, o ingresso de mais quatro colaboradores.-----------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte horas e quarenta
e cinco 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.-------------------------------------------------------------------------------------

