ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 32/2015
-----Aos vinte e sete dias do mês de janeiro, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas
e trinta minutos, 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:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Contrato com empresa de comunicações.----------------------------------------Ponto Dois – Saldo de caixa.----------------------------------------------------------------------Ponto Três – Erosão da falésia junto à rua de São Sebastião.--------------------------------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 anunciou que reuniu-se com o arquiteto e construtor
da Capela Mortuária da Divina Misericórdia onde se procedeu à escolha de alguns
materiais para fecho da obra, em substituição dos projetados, mas com o objetivo de
encontrar outros de custo inferior.---------------------------------------------------------------------b) O Presidente relembrou que o ambiente, a falta de espaços verdes e o
embelezamento da paisagem da Vila de Rabo de Peixe, preocupam e fazem parte da
agenda deste executivo, pois, como havia sido acordado anteriormente numa reunião
que teve com o senhor Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, Luís Nuno Ponte
Neto de Viveiros, já se procedeu à arborização do prolongamento da Avenida D. Paulo
José Tavares.----------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Um – Uma vez que termina o contrato de comunicações (internet e rede fixa)
com a empresa MEO, procedeu-se à análise das propostas apresentadas por outras
empesas do mesmo ramo. Neste sentido, ficou decidido por maioria a concessão do
contrato à empresa VODAFONE, ficando esta empresa responsável por toda a rede de
comunicações desta Junta de Freguesia, dado que já cobria a rede móvel.----------------------Ponto Dois – A tesoureira expôs, de seguida, os saldos apurados nas respetivas
contas: a conta junto do Banif apresenta um saldo credor de mil, trezentos e quarenta e
quatro euros e oitenta e oito cêntimos; a conta do Banco Espírito Santo dos Açores
apresenta um saldo credor de quinze mil, quinhentos e quarenta e sete euros e oitenta e
um cêntimos, dos quais onze mil, quinhentos e quarenta e sete euros e oitenta e um
cêntimos estão em cativo, e a Caixa Geral de Depósitos apresenta um saldo credor e
dezaseis mil, quatrocentos e noventa e um euros e oitenta e quatro cêntimos.------------------Ponto Três – O órgão executivo manifestou total preocupação com as derrocadas
que têm ocorrido diariamente, desde o dia quatro de janeiro, na costa situada entre a rua
de São Sebastião e a Avenida D. Paulo José Tavares. Ficou, unanimemente, aprovado
propor ao Governo Regional a interdição do uso das garagens que estão a ser afetadas.
Neste ponto da ordem do dia, analisou-se, também, possíveis locais para a transferência
provisória da esquadra da Polícia de Segurança Pública, cujo o seu edifício poderá
encontrar-se em perigo de derrocada.-----------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Finalmente, a cidadã Cândida Rodrigues, moradora na Alameda 25
de Abril, nº 7 r/c esqº., fez chegar a esta mesa um pedido de informação relativa à
proposta de atribuição dos quintais aos apartamentos do rés-do-chão. Será esclarecido à
cidadã em causa que este processo encontra-se na posse da Câmara Municipal da
Ribeira Grande, embora que esta Junta de Freguesia tomará as devidas providências
para acautelar os interesses de todos os moradores daquele edifício.-----------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas 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.-----

