ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 26/2014
-----Aos vinte e quatro dias do mês de outubro, 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) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covatos.------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Pedido de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Três – Topónimos de Rabo de Peixe – zona Boavista.--------------------------------Ponto Quatro – Projeto para a requalificação do Largo Pe. António Vieira.--------------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) Leitura da correspondência – O Secretário expôs a correspondência endereçada
a este Órgão Executivo, nomeadamente do Clube Desportivo de Rabo de Peixe a
comunicar que, devido ao grande número de atletas inscritos, encontram-se com falta de
espaço na sede do clube para reuniões com os atletas. Dado a este facto, foi-nos
solicitado a desocupação do espaço, nomeadamente da parte da ARRISCA.-------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Julieta de Figueiredo Medeiros, residente na Rua do Rosário,
número trinta e três, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número setecentos e oitenta e cinco, onde se encontra sepultado o seu falecido

marido, José Pereira Raulino. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela
taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------A cidadã Cidália Maria Flor Soares, residente na Rua Casa Nova, número dezoito,
fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato número
setecentos e oitenta e quatro, onde se encontra sepultado o seu falecido marido, José
Carreiro Arruda. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em
vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A cidadã Maria da Trindade Gouveia, residente na Alameda 25 de Abril, número
oito, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato número
seiscentos e cinquenta e cinco, onde se encontra sepultado o seu falecido marido, José
Tavares do Rego. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em
vigor, com redução de duzentos e cinquenta euros, em virtude de o falecido ser um
antigo funcionário desta autarquia.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Secretário expôs um pedido de apoio, vindo do Clube Desportivo
de Rabo de Peixe, onde é solicitado o encargo de pagamento dos seguros de três
carrinhas de transporte de atletas do clube. Ficou decidido que, à semelhança do
ocorrido em anos anteriores, apoiar na totalidade o pagamento dos referidos seguros,
colaborando, desta forma, em pol da juventude e do desporto dos jovens da vila.--------------Ponto Três – A Câmara Municipal da Ribeira Grande fez chegar a esta mesa um
ofício a solicitar a atualização de alguns topónimos na Vila de Rabo de Peixe, dos quais
se destaca a zona Boavista, em que foi-nos pedida a alteração do Topónimo “Rua Pico
da Cova”, para outro mais apropriado à zona, em virtude de, segundo o referido
documento, o pico com mesmo nome se situar desviado da zona onde se localiza a rua.
Ficou decidido convidar os moradores da referida rua para um debate público, acerca
deste tema.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – De acordo com o ponto seis, da ata 23/2014, decidiu-se alertar a
Câmara Municipal da Ribeira Grande para a falta de estacionamento, previsto no
projeto para a requalificação do Largo Pe. António Vieira.----------------------------------------Ponto Cinco – Foi aprovado, por unanimidade, a criação de um banco de plantas,
onde os munícipes possam depositar todo o tipo de plantas, bolbos ou árvores, que
possam ser replantadas noutros locais da vila.-------------------------------------------------------Finalmente, o Presidente apresentou o seu desagrado com o programa televisivo da
estação de televisão da RTP1, “Linha da Frente – Meninos do Mar”. Foi unânime a
ideia de que o referido programa apenas filtrou a informação interessada, embora

destroçada. Ficou, assim, decidido apresentar uma comunicação por escrito ao jornalista
responsável pela peça jornalística, lamentado a limitação e falta e cuidado na recolha e
escolha de argumentos para o mencionado programa.----------------------------------------------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 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.-------------------------------------------------------------------------------------

