ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 67/2016
-----Aos sete dias do mês de junho, 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 – Parceria entre a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe e a Cooperativa
Porto de Abrigo .-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Voto de louvor.---------------------------------------------------------------------Ponto Três – Pedido de apoio.--------------------------------------------------------------------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 reuniu com o Presidente da
Cooperativa Porto de Abrigo, Liberato Fernandes. O Presidente desta Junta de
Freguesia manifestou a sua satisfação por saber que foram abertas as candidaturas ao
POSEI Pescas, pela importãncia que este programa tem para o financiamento da
atividade da comunidade piscatória de Rabo de Peixe.---------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Presidente apresentou uma proposta para a realização de uma
pareceria entre a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe e a Cooperativa Porto de Abrigo,
com vista à deslocação dos serviços fornecidos pela Porto de Abrigo a Rabo de Peixe.
Ou seja, a parceria consiste na cedência de um gabinete à Porto de Abrigo, na recém

criada Casa de Apoio ao Pescador, onde se pretende prestar um maior apoio à
comunidade piscatória, aproximando, desta forma, os serviços dedicados a esta
atividade económica à sua comunidade. A proposta foi aprovada por unanimidade.-----------Ponto Dois – O Secretário propôs a apresentação de um voto de louvor à
Assembleia de Freguesia, dos atletas Leandro Andrade e Alexandre Cabral, naturais
desta Vila e que representaram os Açores no Campeonato Nacional de Badminton categoria C (segunda divisão nacional), de uma forma excelente e inédita, conseguindo
o atleta Alexandre Cabral o titulo de campeão nacional em singulares homens e os
atletas Leandro Andrade e Alexandre Cabral campeões Nacionais em pares Homens.
Sendo a primeira vez que atletas açorianos atingem este nível, na modalidade de
Badminton, esta Junta de Freguesia agradece o esforço e dedicação destes atletas e
treinadores que ao mais alto nível representaram condignamente o desporto Açoriano
em especial a modalidade de Badminton. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------Ponto Três – O Secretário passou a expor um pedido de apoio, feito chegar a esta
Mesa pela Sociedade Filarmónica Lira do Norte, que solicita uma contribuição na ajuda
da emissão de Cartões de Cidadão e Passaportes, junto da RIAC, com vista à viagem
programada aos Estados Unidos. Ficou decidido, 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. ------------------------------------------------Ponto Quatro – Procedeu-se aos trabalhos de preparação da constituição da
Assembleia Constituinte do Grupo de Ação Costeira – Oriente, em conformidade com a
articulação entre esta Junta de Freguesia, a Cooperativa Porto de Abrigo e Associação
Amigos do Mergulho.-----------------------------------------------------------------------------------Finalmente, em virtude da vontade deste executivo em potenciar o turismo na vila,
decidiu-se convocar todas as empresas e instituições locais para operacionalizar, em
conjunto, o Plano Estratégico para o Turismo da Vila de Rabo de Peixe. O encontro
decorrerá na sede desta Junta de Freguesia, no dia sete de julho, em horário a definir. -------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quinze 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.-------------------------------------------------------------------------------------

