ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 45/2015
-----Aos vinte e oito 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 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 – Passeio de barco à ilha de Santa Maria.------------------------------------------Ponto Dois – Capela Mortuária da Divina Misericórdia.--------------------------------------Ponto Três – Requalificação de espaços verdes.-----------------------------------------------Ponto Quatro – Pedido de apoio.----------------------------------------------------------------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 felicitou o arranque das obras na escola António
Tavares Torres, a cargo da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Na opinião dos
presentes, restruturação do espaço do recreio e a construção de um recinto destinado ao
refeitório, melhorarão as condições de funcionamento do edifício escolar, tanto a
alunos, como a pessoal docente e não docente, o que poderá refletir nos resultados das
aprendizagens dos alunos.------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou, ainda, que se reuniu com o Diretor Regional dos Assunto do
Mar, Filipe Porteiro e com o Vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Carlos
Anselmo, sendo o principal assunto a discussão do projeto para a proteção da falésia e a
contenção de partes da arriba, junto a rua de São Sebastião. Ficou ainda decidido que,

dentro de algumas semanas, arrancarão as obras de arranjos urbanísticos, com a
construção de um muro de pedra seca ao longo da rua, que permitirá vedar o acesso à
arriba. Também está prevista, tal como esta Junta de Freguesia propôs anteriormente,
vedar a circulação de trânsito na rua, com exceção a moradores, de forma a aliviar a
carga estática e afastar a circulação de pessoas e de automóveis da crista da falésia.----------Por fim, o Presidente anunciou que a Câmara Municipal da Ribeira Grande decidiu
acionar o fundo de garantia associado à construção da escola D. Paulo José Tavares. O
motivo deveu-se às enormes deficiências que a escola tem vindo a apresentar,
nomeadamente no que se refere à impermeabilização do telhado e fixação do piso, quer
dos edifícios, quer dos espaços circundantes.--------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Decidiu-se proceder à abertura de candidaturas à população
interessada. Para o efeito, os candidatos deverão apresentar o seu documento de
identificação e o IRS nos serviços administrativos desta Junta de Freguesia. Os idosos
deverão ser, ainda, residentes em Rabo de Peixe e ter mais que sessenta e cinco anos de
idade. A data escolhida para o passeio foi o dia vinte e seis de agosto.--------------------------Ponto Dois – Após alguns dias de funcionamento da capela, conclui-se que o
espaço apresenta algumas deficiências, como sendo a falta de lugares sentados e falta de
arejamento, tornando-o num edifício demasiado quente. Por tal, decidiu-se construir
mais alguns bancos e proceder ao levantamento de valores para instalação e manutenção
de sistema de ar condicionado, além de cobrir as vidraças situadas no teto.---------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, procedeu-se ao levantamento dos
espaços verdes que necessitam de ser intervencionados, sendo eles: o espaço entre a rua
Nossa Senhora da Guia e rua de São Marcos, o espaço contíguo à rua de São Paulo, o
espaço limítrofe da avenida da Autonomia, o Largo do Charco, os jardins envolventes à
cooperativa de habitação, o Largo da Vila e o adro de Nossa Senhora do Rosário.------------Ponto Quatro – A associação Sentinela dos Sonhos fez chegar a esta mesa um
pedido de apoio, onde apresenta as principais dificuldades sentidas no desempenho das
suas funções. Ficou aprovado, por unanimidade, o apoio semanal de vinte euros para
combustível, melhorando, desta forma, as condições de trabalho daquela associação de
apoio humanitário.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Finalmente, continuou-se com os trabalhos de preparação dos
diversos projetos para o verão, nomeadamente o passeio de idosos, a colónia de férias, o
projeto “Experimenta em Agosto” e a promoção de atividades desportivas.----------------

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

