ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 66/2016
-----Aos vinte e quatro dias do mês de maio, de dois mil e dezasseis, pelas dezanove
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 – Recolha de sangue.-----------------------------------------------------------------Ponto Dois – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Comemorações do dia mundial da criança.----------------------------- -------Ponto Quatro – Gabinete de Emprego.---------------------------------------------------------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 informou que reuniu-se, juntamente com o
Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, com o proprietário dos terrenos
onde será construído o campo de futebol. Referiu, ainda, que a reunião foi muito
proveitosa, pois, de acordo com o mesmo, todos estiveram de acordo quanto às maisvalias para a Vila de Rabo de Peixe com a construção naqueles terrenos.-----------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A Tesoureira apresentou uma proposta para a realização de uma
recolha de sangue, em parceria com o Lions Clube de Rabo de Peixe e o CDIJ Porto
Seguro, da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, que foi imediatamente
aprovada por unanimidade. O local escolhido para a realização da colheita foi o Centro

Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe.------------------------------------------------------Ponto Dois – O Secretário passou a expor os seguintes pedidos de apoio: o CDIJ
Porto Seguro, valência da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, fez chegar a
esta Mesa um pedido de colaboração para a aquisição de massa sovada e elementos para
a confeção de arroz doce, para ser distribuído à comunidade no dia de abertura do
quarto. Por se tratar de uma atividade que, através da qual, aproxima jovens, família e
comunidade, decidiu-se apoiar com cinquenta euros.-----------------------------------------------Por sua vez, a Associação Cultural e Recreativa – Dispensa “Os Companheiros” fez
chegar a esta mesa um pedido de apoio para o “Balho dos Pescadores”. Ficou aprovado,
por unanimidade aplicar um apoio ao abrigo do acordo que se rege pelo Regulamento de
Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo da Vila de Rabo de Peixe.
-----Por fim, a “Milhafre de Tinta” – Associação de Jogadores de Paintball dos Açores,
fez chegar a esta Mesa um pedido de patrocínio anual. Dada a conjuntura atual, foi
indeferida a atribuição deste apoio, por esta Junta de Freguesia não se encontrar com
disponibilidade financeira.------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, procedeu-se à conclusão dos trabalhos
de preparação das comemorações do dia Mundial da Criança. Destes trabalhos, importa
ressalvar que as três escolas do primeiro ciclo, as valências da Casa do Povo e as da
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, bem como a população em geral, serão
convidadas a visitar o espaço festivo.-----------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Foi aprovado, por unanimidade, a criação de um Gabinete de
Apoio ao Emprego e à Formação, que funcionará na sede desta Junta de Freguesia, no
seu normal horário de funcionamento. O Presidente frisou que este gabinete, por estar
ao dispor da população, prestará um apoio mais personalizado aos utentes, no que
concerne ao processo de procura ativa de emprego e/ou formação profissional e
impulsionará o empreendorismo social, através da criação do próprio emprego.---------------Ponto Cinco – Finalmente, neste ponto da ordem do dia, ficou aprovada a
colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Grande para a realização de um
passeio de barco com idosos de Rabo de Peixe, pela costa sul da Ilha de São Miguel. O
Passeio realizar-se-á no próximo dia dois de junho, a partir das treze horas. Ao associarse a iniciativas desta natureza a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, procura
proporcionar à sua população sénior momentos de convívio e de novas experiências de
vida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Junta de Freguesia, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do

Ambiente, irá organizar, no próximo dia seis de junho, em parceria com o Centro de
Educação Ambiental de Santana, valência da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande, uma ação de sensibilização ambiental, intitulada “O Aquecimento Global e as
Alterações Climáticas”. Esta ação terá como objetivo alertar a população para as
problemáticas do ambiente e dos efeitos práticos na vida quotidiana das pessoas. Ainda
no seguimento da comemoração desta data, decidiu-se convidar as IPSS da zona
envolvente à Rua de São Paulo, para participarem na plantação de plantas no recém
criado espaço verde ali criado.-------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, 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.-----

