ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 31/2015
-----Aos treze dias do mês de janeiro, de dois mil e quinze, pelas doze horas, reuniu-se,
em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia 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.------------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Capela Mortuária da Divina Misericórdia.---------------------------------------Ponto Dois – Interdição de trânsito de veículos pesados (com mais de três toneladas
e meio).----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – 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 – Ficou decidido, por unanimidade, propor ao arquiteto e ao construtor
da obra a alteração da tipologia dos materiais relativamente aos projetado, procurando
outros similares, mas de custo inferior. Realça-se que esta opção deve-se, sobretudo, ao
rigor financeiro que este órgão executivo está obrigado a fazer, para conseguir viabilizar
a sua finalização.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovado, por unanimidade, propor à Câmara Municipal da
Ribeira Grande a interdição de trânsito de veículos pesados (com mais de três toneladas
e meio) no troço compreendido entre a rua Nossa Senhora de Fátima e rua de Belém,
com exceção dos transportes públicos, afim de se, por um lado, salvaguardar o estado
arquitetónico de alguns edifícios históricos, como é o caso da Igreja do Senhor Bom
Jesus, e, por outro lado, retirar peso de uma via localizada, em algumas zonas, junto à
orla costeira.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, a tesoureira manifestou a sua

preocupação relativamente ao financiamento das obras de restauração da habitação
degradada, ao abrigo dos acordos de gestão assinados no último ano, entre esta Junta de
Freguesia e a Secretaria Regional da Solidariedade Social. Pois, como foi comprovado,
o último pagamento efetuado por esta Secretaria data a nove de setembro do último ano
e refere-se à penúltima fase do processo 70HD20112, Maria Fátima Paiva Oliveira. Por
tal, ficou decidido alertar o senhor Diretor Regional da Habitação para a urgência de
financiamento, pois poderá estar em causa a continuidade das obras.----------------------------O Vogal Renato Moniz apresentou, neste ponto da ordem de trabalhos, à
semelhança do ano anterior uma proposta de um grupo de cidadãos Rabopeixenses,
interessados a dinamizar um grupo de cantares, com vista a participar edição deste ano
do Cantar às Estrelas, na Cidade da Ribeira Grande. Ficou decidido, por unanimidade,
que caberá a esta Junta de Freguesia organizar o referido grupo de cantares, para
posterior participação naquela secular tradição Ribeiragrandense.--------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas treze horas e quarenta
e cinco 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.-------------------------------------------------------------------------------------

