ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 48/2015
-----Aos oito dias do mês de setembro, de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta
minutos, 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 Azevedo 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 – Ensino Recorrente Noturno.-------------------------------------------------------Ponto Dois – Loja Social.-------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Colónia de Férias e projeto “Experimenta em Agosto”.----------------------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) Informações – Relativamente aos maus cheiros frequentes libertados pela
COFACO, o Presidente mencionou que foi garantido pelos responsáveis daquela
instalação fabril que este assunto seria resolvido até ao mês de dezembro.----------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Após as diligências que esta Junta de Freguesia teve para com o
Governo Regional e a Escola Secundária da Ribeira Grande para o leccionamento do
Ensino Recorrente Noturno em Rabo de Peixe, ficou decidido que o mesmo decorrerá
no piso superior desta sede, cabendo a esta Junta de Freguesia dotar o espaço com as
devidas condições. Desta forma, será possível que um grupo de vinte jovens possa
concluir o Ensino Secundário.--------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Após haver algumas conversações entre esta Junta de Freguesia e a

associação “Associadarte”, ficou aprovado, por unanimidade, a realização de um acordo
entre ambas as partes para a criação de uma Loja Social em Rabo de Peixe, com artigos
a preços acessíveis e a pretensão de explorar as áreas do teatro e dança, com as crianças
desta Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – O Presidente enalteceu mais uma Colónia de Férias realizada por esta
Junta de Freguesia, em colaboração com os Jesuítas, onde participaram noventa e seis
crianças, a qual consistiu em um mês de contatos e uma semana de atividades com as
crianças.---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi igualmente elogiado o projeto “Experimenta em Agosto”, projeto este inédito
nos Açores e que contou com coordenação desta autarquia, cujo principal objetivo
passou por desenvolver atividades com vista a promoção da prática do Judo, combater o
insucesso escolar e a falta de ocupação extra curricular das camadas mais jovens,
durante o mês de agosto.--------------------------------------------------------------------------------Destacou-se, ainda, que, em ambos os projetos, a ação dos formadores envolvidos
foi realizada a título gracioso, pelo que os custos envolvidos foram pouco significativos,
tendo em conta o proveito e o impactos que tiveram junto da comunidade envolvida.--------Ponto Quatro – Finalmente, os presentes lamentaram o encerramento temporário
da associação “Sentinelas de Sonho”, motivado pela falta de condições de segurança
que o edifício onde atuavam oferecia. No entanto, esta Junta de Freguesia irá fazer
diligências junto da Câmara Municipal da Ribeira Grande para que proceda à
montagem, nos terrenos em frente à COFACO, do pré-fabricado que se encontra na
Escola António Tavares Torres, mas que será removido, de modo a permitir que a
referida associação tenha um espaço próprio para continuar a apoiar a população.------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
trinta 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.------------------------------------------------------------------------------------------

