ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 46/2015
-----Aos quatro dias do mês de agosto, 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 – Placas Toponímicas.----------------------------------------------------------------Ponto Dois – Núcleo de xadrez.------------------------------------------------------------------Ponto Três – Alargamento da zona de construção de jazigos no cemitério.---------------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 congratular o facto de cerca de trinta
idosos terem tido a oportunidade de visitar a ilha de Santa Maria, no seguimento do
passeio organizado por esta Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Apesar de ser uma função da alçada da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, ficou aprovado, por unanimidade, substituir as placas toponímicas danificadas e
montar outras em locais inexistentes. A decisão deve-se ao facto de este executivo ter
solicitado esta necessidade à Câmara Municipal, sem que, até ao momento, tenha
recebido qualquer resposta.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovado, por unanimidade, a criação de um núcleo de xadrez, a
funcionar nesta Junta de Freguesia. O referido núcleo, dinamizado pelo cidadão José

Luís Andrade Fonseca, residente na rua do Pires, número cinquenta e dois, resulta da
pretensão de um grupo considerável de jovens interessados. Caberá a esta Junta o
financiamento de tabuleiros e a cedência do espaço.------------------------------------------------Ponto Três – O tema foi discutido e analisado. No entanto, será agendada uma
reunião com a Câmara Municipal da Ribeira Grande afim de se analisar o ordenamento
do espaço do cemitério.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Por fim, estudou-se formas de candidaturas a fundos de
financiamento comunitários. Para o efeito, foi aprovada a criação de uma equipa para
pensar em e por Rabo de Peixe, constituída por arquitetos, engenheiros, construtores,
promotores turísticos e outros ofícios. Pretende-se, com esta medida, identificar e
organizar potencialidades, junto daqueles defendem o crescimento social de Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------

