ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 65/2016
-----Aos dez dias do mês de maio, de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 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 – Covato.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Preparativos para a comemoração do Dia Mundial de Criança.-------------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 – O Presidente informou que o Governo Regional deu parecer
positivo à construção do parque de estacionamento na Avenida D. Paulo José Tavares,
em frente ao cemitério, a fim de dignificar a zona e facilitar o estacionamento dos
visitantes àquele espaço de preito.---------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Beatriz de Jesus Andrade, residente na Estrada Regional,
número oito, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número quinhentos e setenta e três, onde se encontra sepultado o seu falecido esposo,
Evaristo Oliveira. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em
vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Secretário passou a expor os seguintes pedidos de apoio: a

Associação de Pescas de Rabo de Peixe (APRAP) fez chegar a esta Mesa um pedido de
apoio para pagamento de uma das bandas filarmónicas presentes na Procissão em Honra
das Festas de São Pedro Gonçalves. Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de
uma das filarmónicas locais, ao abrigo do acordo que se rege pelo Regulamento de
Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo da Vila de Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira
Grande fez chegar a esta Mesa um pedido de apoio para o concurso de manobras, a
realizar no continente português, entre os dias quinze e vinte e dois de maio, onde
participarão trinta e três elementos. Foi aprovado, por unanimidade, a contribuição de
cento e cinquenta euros, por se tratar de um evento que notabilizará e elevará o nome da
Região, de uma forma geral, e do concelho, de um modo particular.-----------------------------Finalmente, a Escola Luísa Constantina solicitou um contributo monetário para
aluguer de dois insufláveis, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança.
Foi aprovado, por unanimidade, o financiamento total do aluguer de dois insufláveis,
conforme o solicitado. Mais se informa que, de acordo a experiência do executivo, o
total do valor do aluguer rondará os cento e quarenta euros.---------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, procederam-se os trabalhos de
preparação das comemorações do dia Mundial da Criança, que ocorrerão entre os dias
três e quatro de junho. O espaço será o mesmo onde decorreu a “Aldeia de Natal” e
serão convidadas a participar todas as escolas da Vila, bem como todas as instituições
locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – O Presidente apresentou a sua inquietação no que se concerne à
fraca adesão da população Rabopeixense ao Orçamento Participativo, levado a cabo
pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. Neste sentido, de modo a contrariar esta
tendência, ficou decidido realizar uma forte divulgação junto da população local
(através das redes sociais e do contato “porta a porta”) desta possibilidade dos cidadãos
poderem participar na decisão sobre os investimentos públicos municipais. Ficou-se a
saber, ainda, que a Assembleia Participativa de Rabo de Peixe decorrerá no próximo dia
vinte e três, na sede desta Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------Será, igualmente, divulgado nas redes sociais desta Junta de Freguesia e
presencialmente com a população o “Cartão do Idoso”, promovido pela Câmara
Municipal da Ribeira Grande e destinado a toda a população sénior do concelho. A
Inscrição dos interessados poderá ser efetuada na sede desta Junta e Freguesia.------------

-----E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e nove 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.--------------------------------------------------------------------------

