ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 33/2015
-----Aos dez dias do mês de fevereiro, 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:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Esquadra de Rabo de Peixe da Polícia de Segurança Pública.---------------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 – A cidadã Maria da Glória Vieira de Melo, na Estrada Regional,
número quarenta e dois, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número trezentos e cinco, onde se encontra sepultado o seu falecido esposo,
Heitor Cabral Oliveira. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa
em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------A cidadã Maria dos Anjos Soares Furtado, residente na Rua Cerrado Alto, número
quinze, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato número
cento e sessenta e sete, onde se encontra sepultada a sua falecida mãe, Maria da Estrela
Soares. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em vigor.-------------A cidadã Isaura Maria Carreiro Andrade, residente na Rua de Belém, número
cinquenta e dois, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua de terreno
número cinquenta e um, para construção de jazigo de família, nas dimensões de dois
metros e oitenta de comprimento, por dois metros e cinquenta de largura. Ficou
decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em vigor.--------------------------

-----Ponto Dois – O Presidente adiantou que as derrocadas na falésia, junto ao porto de
pescas, que têm danificado a zona envolvente à Rua de São Sebastião, têm, também,
forçado ao encerramento da atual esquadra da Polícia de Segurança Pública. Neste
sentido, é intenção daquela força de segurança mudar de instalações. Assim sendo, ficou
aprovado, por unanimidade, apresentar ao Subcomissário a proposta de construção de
uma nova esquadra atrás ao complexo desportivo da Misericórdia, junto às “Quintas do
Mar”, reaproveitando, desta forma, o imóvel existente, mas que se encontra num
elevado estado de degradação. Outra proposta que este executivo irá apresentar será a
ocupação de parte do Centro Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe.-------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, discutiu-se alguns aspetos relativos às
comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo de Peixe a Vila.
Assim sendo, ficou decidido, por unanimidade, realizar os festejos durante os dias vinte
e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de abril. De um modo geral, pretende-se manter,
relativamente ao programa festivo do ano anterior, a Feira de Sabores e Atividades
Económicas e o Cortejo Etnográfico.-----------------------------------------------------------------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.-----

