ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 44/2015
-----Aos sete dias do mês de julho, de dois mil e quinze, pelas vinte 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 Azevedo 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 – Covatos.------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Deslizamentos de terra junto a falésia.------------------------------------------Ponto Três – Passeios de idosos à ilha de Santa Maria.---------------------------------------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 começou por anunciar que a pressão realizada nos
últimos dias junto da Câmara Municipal da Ribeira Grande para que procedam ao
arranque das obras na referida escola, começaram a ter consequências, pois as mesmas
estarão para breve. O Secretário adiantou que há muito que comunidade escolar da
EB1/JI António Tavares Torres almeja por obras no referido espaço escolar, muito por
culpa da falta de condições físicas e da escassez de espaços de recreio. Aliás, na opinião
dos presentes, as reduzidas condições de funcionamento que o edifício oferece, tanto
aos alunos, como ao pessoal docente e não docente, têm reflexo no resultado das
aprendizagens dos alunos. Os trabalhos estarão a cargo da Câmara Municipal da Ribeira
Grande.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Idalina de Medeiros Corrêa, residente na Rua dos Serafins,
número onze, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número quinhentos e cinquenta e cinco, onde se encontra sepultado o seu falecido
esposo, Liberto de Melo Soares. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------A cidadã Nélia Maria Rebelo Torres, residente na Rua Património dos Pobres,
número cinco, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número seiscentos e cinquenta e sete, onde se encontra sepultado o seu falecido esposo,
Carlos Manuel Flor Soares. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela
taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Dado que os deslizamentos de terra junto a falésia estão a ocorrer
com maior frequência, este órgão executivo aprovou a recomendação de uma proteção
urgente para a falésia contígua à rua de São Sebastião e um estudo que consiga garantir
a segurança da zona. Na opinião dos presentes, o acentuar da erosão costeira deve-se,
essencialmente, à construção do novo porto de pescas. Porém, ficou bem claro que urge
resolver esta situação e acautelar a qualidade de vida às mais de quarenta famílias que
habitam no outro lado da rua.---------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi aprovado, por unanimidade, a realização de um passeio de barco à
ilha de Santa Maria, com idosos com mais que sessenta e cinco anos de idade e
residentes em Rabo de Peixe. Trata-se de um passeio que contará com a colaboração da
autarquia de Porto Santo. A data escolhida foi o dia vinte e seis de agosto, altura em que
as principais festividades já aconteceram.------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Neste ponto da ordem do dia, procedeu-se aos trabalhos de
preparação dos diversos projetos para o verão, nomeadamente o passeio de idosos, a
colónia de férias e o projeto “Experimenta em Agosto”.-------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e
quinze 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.-------------------------------------------------------------------------------------

