ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 68/2016
-----Aos doze dias do mês de junho, de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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 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 – Representante da Junta de Freguesia na Assembleia de Escola da
EBIRP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Colónia de férias.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Revisão do Plano Orçamental .---------------------------------------------------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 Diretor do Instituto de
Reinserção Social, com o objetivo de se discutir assuntos de caráter social. --------------------O Presidente informou, também, que reuniu com o Presidente da Câmara Municipal
da Ribeira Grande, no sentido de encetar esforços para, junto da Secretaria Regional do
Mar, Ciência e Tecnologia, resolver, com maior brevidade possível, a situação das
derrocadas ocorridas na Rua de S. Sebastião. -------------------------------------------------------Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A Professora e Presidente da Assembleia de Escola, da Escola Básica
Integrada de Rabo de Peixe, Sofia Bastos Alexandre, fez chegar a esta Mesa um pedido
de indicação do representante da Junta de Freguesia na Assembleia de Escola para o

triénio dois mil e dezasseis e dois mil e dezanove. Foi selecionado para o cargo o
Secretário deste executivo. -----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Após as conversações mantidas com alguns responsáveis pelos
Jesuítas em Portugal – Companhia de Jesus, que no passado dinamizaram várias
colónias de férias em Rabo de Peixe, ficou aprovado, por unanimidade, associar àquele
instituto religioso da Igreja Católica para a dinamização de uma colónia de férias,
durante o mês de agosto, à semelhança do último ano. --------------------------------------------Ponto Três – A Tesoureira tomou a palavra e explicou a necessidade de se rever as
verbas das receitas e despesas orçamentadas, referentes ao corrente ano. Seguidamente,
procedeu-se à análise e realização dos trabalhos supramencionados. ----------------------------Ponto Quatro – O Presidente anunciou que representará esta Junta de Freguesia na
Sessão Solene de Comemoração do Trigésimo Quinto aniversário da elevação da
Ribeira Grande a Cidade. -------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------

