ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 42/2015
-----Aos dois dias do mês de junho, 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 – Erosão da costa - envolvente rua de São Sebastião.----------------------------Ponto Dois – Sessão de divulgação do CDIJA – Centro de Desenvolvimento
Infanto-Juvenil dos Açores.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Homenagem a Manuel Francisco Soares de Sousa.---------------------------Ponto Quatro – Colónia de Férias.--------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Projeto “Experimenta em agosto”----------------------------------------------Ponto Seis – 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 aprovada, por unanimidade, a convocatória de todos os
moradores da travessa e rua de São Sebastião, para uma assembleia de moradores, a ter
lugar nesta Junta de Freguesia, no próximo dia dezassete, pelas dezoito horas e trinta
minutos, tendo como principal assunto a reabilitação da referida via pública.------------------Ponto Dois – Neste ponto da ordem do dia, o presidente começou por referir que,
após conversações com a coordenadora do CDIJA, chegou à conclusão que o referido
centro não tem tido a frequência desejável de crianças. Recordou-se que o CDIJA é um
centro que trabalha em benefício de crianças e encontra-se a laborar em Rabo de Peixe,
desde de outubro de dois mil e treze, nas especialidades de Pedopsiquiatria, Psicologia,
Psicomotricidade, Terapia da fala, Psiquiatria e Terapia ocupacional. Sendo assim, ficou

decidido, por unanimidade, que esta Junta de Freguesia, promoverá, no próximo dia
quinze de junho, uma sessão de divulgação do CDIJA, destinada a todas as instituições
locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi aprovada, por unanimidade, a solicitação à Assembleia de
Freguesia para autorização de homenagem a Manuel Francisco Soares de Sousa,
concretamente na atribuição do seu nome ao espaço de jardim/lazer que esta autarquia
pretende construir, na zona de São Sebastião, mas que ainda não tem local predefinido.
Manuel Francisco Soares de Sousa nasceu a dois e julho de mil, novecentos e quarenta e
seis, em Rabo de Peixe, e faleceu a trinta e um de agosto de mil, novecentos e setenta e
cinco, em Lisboa. Foi agente da Polícia de Segurança Publica. Aos vinte e nove anos de
idade, foi mortalmente ferido a tiro, durante uma movimentada ação desenvolvida por
uma patrulha da Polícia Militar, contra um numeroso grupo de cabo-verdianos, que se
tinham envolvido em desordem, pondo em sobressalto a zona de S. Paulo. Dada a
violenta reação dos Zaragateiros, a patrulha da PM fez alguns disparos, indo um projétil
atingir o malogrado.------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Após as conversações mantidas com alguns responsáveis pelos
Jesuítas em Portugal – Companhia de Jesus, que no passado dinamizaram várias
colónias de férias em Rabo de Peixe, ficou aprovado, por unanimidade, associar àquele
instituto religioso da Igreja Católica para a dinamização de uma colónia de férias,
durante o mês de agosto.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Decidiu-se endereçar convites à Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande e Casa do Povo de Rabo de Peixe para apresentação e planeamento do
projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Determinou-se que esta Junta de Freguesia irá alertar a população de
Rabo de Peixe para a alteração do horário de recolha de resíduos, efetuada pela Câmara
Municipal da Ribeira Grande, quer através das suas redes sociais, quer indo porta a
porta. Pois, na opinião dos presentes, esta medida camarária, que teve início no passado
dia um (ontem), embora assertória, não foi devidamente publicitada junto da população,
havendo mesmo um desconhecimento geral.---------------------------------------------------------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.-----

