ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 06/2013
-----Aos nove dias, do mês de dezembro, de dois mil e treze, pelas dezanove horas e
trinta minutos, reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia
da Vila 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. Esteve ausente, por motivos de
ordem pessoal, a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum, tendo
justificado a sua falta.------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Covato.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Preparativos de Natal.-------------------------------------------------------------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 começou por informar aos presentes que foram
distribuídos convites de participação na sessão de debate público, sobre o sentido de
trânsito e norma de estacionamento da Rua do Rosário, a todos os moradores das ruas
do Rosário e António Tavares Torres. Tal debate, conduzido pelo próprio, juntamente
com o secretário Carlos Dias, que tem a seu cargo o pelouro do trânsito, em Rabo de
Peixe, contou com a presença de cinquenta moradores, dos quais apenas um mostrou
algum desconforto relativamente às alterações apresentadas e discutidas.-----------------------Pelo facto da alteração da circulação de trânsito na Rua do Rosário, para os dois
sentidos, ser uma vontade da maioria dos presentes e uma deliberação da Assembleia de

Freguesia de Rabo de Peixe, o Secretário anunciou que se reunirá, no dia doze do
corrente mês, com o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, no
sentido de analisar esta e outras possíveis alterações à Postura de Trânsito da Vila de
Rabo de Peixe.--------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário Carlos Dias expôs aos presentes três pedidos de apoio
financeiro: um do Lions Clube de Rabo de Peixe, designadamente para a distribuição de
cabazes de Natal a algumas famílias sinalizadas de Rabo de Peixe; outro referente ao
Grupo Coral Juvenil de Rabo de Peixe, que pretende distribuir doces aos presentes na
Cantata de Natal que este grupo se encontra a organizar, e, o último relativo à Comissão
de Festas Império dos Inocentes, que solicitou apoio de tintas para a pintura de mastros
e pedras. Ficou decidido, por unanimidade, os seguintes apoios: aos Lions Clube de
Rabo de Peixe a contribuição de trezentos euros; ao Grupo Coral Juvenil de Rabo de
Peixe a contribuição, para a Cantata de Natal, de alguns doces e, finalmente, à Comissão
de Festas Império dos Inocentes, a contribuição de algumas tintas, para a pintura de
mastros e pedras.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – A cidadã Adelina de Medeiros Estrela, residente na Rua Nossa
Senhora de Fátima, número doze, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão
perpétua do covato número quatrocentos e cinquenta, onde se encontra sepultado o seu
falecido esposo. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em
vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou aprovado, por maioria, a realização do seguinte programa para
as festividades de Natal e Passagem de Ano: dia treze, inauguração do “Mercadinho de
Natal”, que perdurará pelos três dias seguintes, no Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe; domingo, dia quinze, avaliação das árvores comunitárias,
acompanhados pela charanga do Grupo de Escoteiros de Rabo de Peixe; o dia dezassete,
realização do primeiro desfile de Pais Natal; dia vinte e um, abertura da exposição de
Presépios e de trabalhos realizados na Formação de Natal com materiais reciclados, na
Ermida Nossa Senhora do Rosário; ainda para o mesmo dia, a exibição de filmes
alusivos ao Natal, no Cineteatro Miramar; dia vinte e dois, Cantata de Natal, com a
atuação do grupo Vozes do Mar do Norte; dia vinte e seis, concurso de Presépios; dia
trinta e um, atuação de agrupamentos musicais da Vila de Rabo de Peixe, seguido de
fogo-de-artifício, e, finalmente, para o dia cinco de janeiro, Noite de Reis, com um
serão de variedades no Cineteatro Miramar. Nota-se que a aprovação do respetivo

programa, mais concretamente a presença de fogo-de-artifício, contou com os votos a
favor do Secretário, da Tesoureira e dos dois Vogais e com o voto contra do Presidente.
Refere-se, ainda, que este Órgão Executivo manteve-se fiel à promoção dos
agrupamentos musicais locais.-------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Neste último ponto da ordem do dia, foi tratada a questão das
placas toponímicas, das ruas de Rabo de Peixe. Assim, decidiu-se efetuar um registo
fotográfico de todas as placas, acautelando-se, desta forma, a estado de conservação das
mesmas, para que sejam substituídos/repostos os azulejos danificados ou em falta.-----------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três horas, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por
todos os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------

