ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 19/2014
-----Aos oito dias do mês de julho, 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:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Aquisição de mobiliário urbano.--------------------------------------------------Ponto Dois – Intervisão 2014.--------------------------------------------------------------------Ponto Três – Reestruturação da atribuição e responsabilização de funções aos
membros do Órgão Executivo desta Junta de Freguesia Carlos Dias e Joana Nunes.----------Ponto Quatro – IV Semana Cultural.------------------------------------------------------------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 comunicou que solicitou a visita do Vereador
Carlos Anselmo à Alameda 25 de Abril, no sentido se encontrar a melhor solução para o
problema dos moradores, que se arrasta desde a construção daqueles edifícios. Na
verdade, há muito que os moradores do rés-do-chão daqueles apartamentos têm vindo a
manifestar alguma preocupação no que respeita à inexistência de qualquer vedação dos
quintais, pois sentem-se prejudicados em relação aos demais moradores, na medida em
que não conseguem exercer algumas tarefas domésticas essenciais (como estender a
roupa, por exemplo), uma vez que os moradores do primeiro piso adiante têm varanda,

ao contrário dos do rés-do-chão. Um aspeto comum a todos os moradores daquele bloco
de apartamentos é que todos temem pela sua segurança, pois, por ser um espaço de fácil
acesso, correm sérios riscos de serem assaltados. Assim, com este encontro, pretendeuse que todos os quintais sejam vedados e que os moradores possam ter uma vida mais
tranquila.--------------------------------------------------------------------------------------------------Igualmente, o Presidente reuniu-se com o Vogal Executivo do Conselho da
Administração da Lotaçor – Serviços de Lotas dos Açores, SA, afim de se encontrar a
melhor solução para as garagens de apetrecho de pesca. Com a construção de novas
garagens, pretende-se garantir melhores condições de segurança e de trabalho, em terra,
para aqueles que todos os dias têm de ir ao mar buscar alimento. Trata-se de uma obra a
cargo do Governo Regional, com a colaboração desta Junta de Freguesia e da Câmara
Municipal da Ribeira Grande.--------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Foi estudado e aprovado, por unanimidade, no âmbito da manutenção
de espaços verdes, a aquisição de mobiliário urbano, de modo a qualificar as zonas de
lazer nos jardins do Largo do Charco e Cooperativa de Habitação. Tal pretensão
aguarda, no entanto, aprovação da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovado o apoio de duzentos euros para o encontro de trabalho
“Intervisão 2014”. Trata-se de um encontro da responsabilidade desta Junta de
Freguesia, em parceria com os Serviços de Ação Social de Rabo de Peixe, sendo que a
sua realização em Rabo de Peixe será no dia três de setembro, do corrente ano. Terá
como facilitadores a Professora Doutora Helena Marujo e o Professor Doutor Luís
Miguel Neto (ISCSP – Universidade de Lisboa). Serão, entretanto, distribuídos convites
a todas as instituições locais, pois é vontade deste Órgão Executivo que se potencie o
trabalho colaborativo e articulado.---------------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou decidido, por unanimidade, a seguinte reestruturação da
atribuição e responsabilização de funções aos seguintes membros do Órgão Executivo
desta Junta de Freguesia: a área da Comunicação, até à presente data a cargo da
Tesoureira Joana Nunes, ficará a cargo do Secretário Carlos Dias; por sua vez, a área da
Juventude, sob pelouro do Secretário, ficará sob alçada da Tesoureira. -------------------------Ponto Quatro – O Vogal Renato Moniz fez saber que, de acordo com o definido
por este Órgão Executivo, irão ser endereçados convites às demais associações
recreativas e culturais de Rabo de Peixe, no sentido de colaborarem na IV Semana
Cultural de Rabo de Peixe, a realizar na primeira semana de setembro.---------------------

-----Ponto Cinco – O Secretário comunicou que, de acordo com o estabelecido por este
Órgão Executivo, enviou para a Câmara Municipal um pedido para a instalação de
quatro espelhos convexos de segurança rodoviária, concretamente: dois nas saídas dos
parques de estacionamento da rua do Rosário (parque em frente a rua dos Serafins e
parque contíguo à Junta de Freguesia); um à saída da rua da Piedade (entroncamento
com a rua do Pires), e um junto a outro existente na rua Nossa Senhora de Fátima (para
os automobilistas que circulam em direção poente/nascente e que desejam entrar na rua
Nossa Senhora da Guia).--------------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------------------------

