ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 17/2014
-----Aos três dias do mês de junho, de dois mil e catorze, 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, dos Vogais, Anália da Conceição
Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz e da Adjunta do Presidente, Maria Venilde
Reis Macedo Brum.--------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Proposta de revisão orçamental.--------------------------------------------------Ponto Três – Voto de Congratulação.-----------------------------------------------------------Ponto Quatro – Construção de Parque de Diversão Infantil.--------------------------------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.--------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Maria Evelina Ponte Cabral Calista, residente na Rua da
Fonte Nova, número quarenta e dois, fez chegar a esta mesa um pedido para a
concessão perpétua do covato número trezentos e um, onde se encontra sepultada a sua
falecida mãe, Rosa de Jesus Ponte. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Decidiu-se, unanimemente, propor à Assembleia de Freguesia uma
revisão orçamental, dado que esta Junta de Freguesia recebeu um apoio já anteriormente
protocolado com a Direção Regional da Habitação, no montante de vinte mil,
quinhentos e cinquenta e nove euros, pelo que importa inscrever no orçamento do
corrente ano a referida verba.---------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia de Freguesia

um Voto de Saudação ao Grupo de Escoteiros de Rabo de Peixe, que perfez trinta anos
de existência ininterrupta, ao serviço da comunidade.----------------------------------------------Será, igualmente, proposto à Assembleia de Freguesia um Voto de Congratulação à
jovem de Rabo de Peixe Ana Benevides, que, apesar dos seus 16 anos, conseguiu levar
o nome desta nossa vila por todos os cantos de Portugal. Participou num programa
televisivo de grande audiência da TVI, onde conseguiu brilhar com a sua voz e a sua
graciosidade.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Foi estudada a hipótese de se montar um parque de Diversão
Infantil no Adro da Ermida de Nossa Senhora do Rosário, uma vez que é da opinião de
todos os presentes que se trata de um espaço privilegiado da Vila, mas que necessita de
ser valorizado, dando-lhe outra utilidade, que não sejam algumas práticas menos
próprias verificadas atualmente.-----------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Fez parte da presente reunião, a partir deste ponto, o cidadão
António Maria Raposo Amaral, morador na Rua Fonte Nova, número sessenta, desta
Vila, porta-voz e primeiro subscritor do Abaixo-assinado, acerca da colocação de uma
Antena de Telecomunicações ÓPTIMOS/ZOM. De acordo com o referido cidadão, a
antena encontra-se implantada a quinze metros da sua moradia, afirmando que os raios
são prejudiciais à saúde, originando leucemia infantil, entre outras doenças. Decidiu-se
apresentar, de forma preventiva, à Assembleia de Freguesia e à Câmara Municipal da
Ribeira Grande esta preocupação, de modo a evitar casos futuros da saúde pública.-----------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e
quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme
vai ser assinada por todos os presentes.-----------------------------------------------------------
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