ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 24/2014
-----Aos vinte e dois dias do mês de setembro, 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 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.-------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedido de limpeza do jardim da escola Luísa Constantina.-------------------Ponto Dois – Projeto “Trajeto Seguro”.---------------------------------------------------------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 comunicou que reuniu-se com representantes da
Lotaçor e Câmara Municipal da Ribeira Grande para solucionar a poluição ambiental da
avenida marginal com os apetrechos de pesca, após a inauguração do novo porto de
pescas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente aproveitou o momento para também fazer o ponto de situação da
aquisição das moradias na Praça, desde o Largo Frei António do Presépio Moniz até ao
Largo Pe. António Vieira, com intervenção da Secretaria Regional do Mar e da
Ciência.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ficou decidido, por unanimidade, a disponibilização de recursos

humanos para a limpeza do Jardim da Escola Luísa Constantina, conforme o solicitado
pelo Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe.-------Ponto Dois – O Secretário tomou a palavra para apresentar o projeto “Trajeto
Seguro”. A presente proposta de projeto resulta da partilha de um conjunto de temas
levantados pelo Executivo da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe referentes ao
insucesso escolar e não aproveitamento de alunos que frequentam o 1º Ciclo do Ensino
Básico na Escola Luísa Constantina. Com o referido projeto propõe-se a
operacionalização de estratégias que permitam a obtenção de patamares de desempenho
mais elevados pelos alunos daquele estabelecimento de ensino, num período a longo
prazo. O Executivo aprovou, por unanimidade, a participação da Junta de Freguesia no
projeto, que contará com a articulação entre a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande, Centro de Saúde da Ribeira Grande e Equipa de Rendimento Social de
Inserção.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem de trabalhos, deu-se início à preparação e
planificação das atividades de Natal e de passagem de ano, para a comunidade de Rabo
de Peixe.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Decidiu-se elaborar um estudo à regularização da situação
matricial das antigas garagens na rua D. Paulo José Tavares.-------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas, 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.-----

