ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 38/2015
-----Aos catorze dias do mês de abril, 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 – Programa para as comemorações do décimo primeiro aniversário de
elevação de Rabo de Peixe a Vila.---------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Requalificação urbana do centro da vila.---------------------------------------Ponto Três – Circulação de trânsito em excesso de velocidade em algumas das
principais artérias de Rabo de Peixe.------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Roubos a quintas e terrenos agrícolas.---------------------------------------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 começou por informar que reuniu-se com o Diretor
Regional das Obras Públicas, para, entre outros assuntos, debater a colocação de
equipamentos desportivos ao longo da variante a Rabo de Peixe.---------------------------------O Presidente referiu, ainda, a reunião com o Secretário do Mar, Ciência e
Tecnologia, que teve como tema a erosão da orla marítima e a consequente proteção da
Rua de São Sebastião.-----------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ficou acautelado a realização do seguinte programa para as

comemorações do décimo primeiro aniversário de elevação de Rabo de Peixe a Vila:
para o dia vinte e quatro, sessão de abertura da Feira “Sabores e Saberes”, que contará
com a atuação do Grupo Coral do Senhor Bom Jesus, Grupo Vozes do Mar do Norte e
sarau cultural “Tudo isto é fado”; dia vinte e cinco, inauguração da Capela Mortuária da
Divina Misericórdia e da imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, limpeza da
Praia de Santana, exposição ”O Romeiro”, em colaboração com a AJURPE, sessão
solene, com o desfile etnográfico e avaliação do concurso “Varandas e Janelas” e
atuações do grupo de tambores Âncora da Vila e do agrupamento musical Stars of the
Night; finalmente, no dia vinte e seis, Kart Cross Prémio Vila de Rabo de Peixe, desfile
de algumas mascotes da Disney, animação de rua, a cargo da AJURPE, e atuação de
Ana Benevides.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Procedeu-se, de seguida, à análise do projeto arquitetónico da
requalificação urbana do centro da vila, bem como à definição dos principais objetivos
subjacentes a esta pretensão. Do projeto final, destacou-se os espaços disponíveis para o
estacionamento e o percurso vertical direto ao porto de pescas, que constitui um
elemento novo.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – O Secretário fez saber que tem chegado a esta mesa diversos
relatos/queixas relativos ao excesso velocidade com que alguns automobilistas circulam
nas principais artérias de Rabo de Peixe, como é o caso da Rua do Rosário e Rua de
Belém. Por conseguinte, ficou aprovado, por unanimidade, pressionar a Polícia de
Segurança Pública para realizar ações de sensibilização, no sentido de educar a
população para hábitos de condução segura. Paralelamente, será proposto à Câmara
Municipal da Ribeira Grande o adicionamento de lombas de redução de velocidades nas
referidas artérias. É de referir que as lombas propostas serão adicionadas sobre algumas
passadeiras, do tamanho das mesmas, mas elevadas à altura dos passeios.----------------------Ponto Quatro – A Vogal Anália expôs a preocupação de vários habitantes,
designadamente perante os roubos a quintas e terrenos agrícolas. Decidiu-se agendar
uma reunião com o Comissário da Polícia de Segurança Pública, com o objetivo de se
tentar resolver tal constrangimento.-------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – O Presidente fez o enquadramento da relocalização da Esquadra da
PSP. Ficou decidido reforçar a posição desta Junta de Freguesia, no que diz respeito à
continuidade daquela esquadra em Rabo de Peixe, contestando a eventual intensão em
retirar a Polícia desta vila.--------------------------------------------------------------------------

-----E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma 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.--------------------------------------------------------------------------

