ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 37/2015
-----Aos dois dias do mês de abril, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas, reuniuse, 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 – Análise de propostas de contrato de comunicações – internet e rede
fixa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Requalificação urbana do centro da vila----.-----------------------------------Ponto Três – Votos de congratulação ao Clube de Karate Shotokan de Rabo de
Peixe e ao Clube Atlético de Rabo de Peixe.---------------------------------------------------------Ponto Quatro – Compra de terreno.-------------------------------------------------------------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) 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, com o objetivo de
encontrar outros similares, mas de custo inferior.---------------------------------------------------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 – O presidente começou por comunicar que, nos últimos dias, tem
mantido conversações com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande,
Alexandre Gaudêncio, no sentido de se requalificar os seis cafés localizados em zona
nobre da vila. Neste sentido, concluiu-se que esta Junta de Freguesia deverá propor
àquela Câmara Municipal que crie condições para que os proprietários dos referidos
espaços comerciais possam melhorar os seus estabelecimentos ou, até mesmo, passá-los
para a autarquia, a troco de uma indeminização previamente acordada, recorrendo a
apoios do novo quadro comunitário. Além disso, ficou aprovado, também, que esta
Junta de Freguesia promoverá a realização de fóruns de discussão pública sobre o
referido assunto.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia de Freguesia
um voto de congratulação ao Clube de Karate Shotokan de Rabo de Peixe e outro ao
Clube Atlético de Rabo de Peixe, pelos feitos alcançados e, consequentemente, pela
promoção do nome desta vila em todos as ilhas dos Açores e Portugal continental.-----------Ponto Quatro – Decidiu-se apresentar à Assembleia de Freguesia um pedido de
aquisição de um terreno, no valor e quinze mil euros, localizado na Canada dos
Mingachos, mas que confina com a estrada regional da Ribeira Grande, o qual será
convertido num espaço de lazer e merendas.---------------------------------------------------------Ponto Cinco – Neste ponto da ordem do dia, ultimaram-se os trabalhos de
preparação das comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo de
Peixe a Vila.----------------------------------------------------------------------------------------------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.-----

