ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 49/2015
-----Aos vinte e dois dias do mês de setembro, de dois mil e quinze, pelas dezasseis
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:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Circulação de trânsito nas ruas do Rosário e Tavares Torres.-----------------Ponto Dois – Assinatura de contrato com nova empresa de contabilidade
autárquica.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Praia de Santana.-------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Sessão de boas vindas aos emigrantes e apresentação do livro “O
Caminho do Mistério – A Ilha Mágica”.--------------------------------------------------------------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.--------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário manifestou a sua preocupação relativa ao excesso de
velocidade com que alguns automobilistas circulam nas ruas do Rosário e Tavares
Torres. O mesmo relembrou ainda que, no passado, este executivo aprovou a criação de
passadeiras elevadas ao nível do passeio, para que, desta forma, os peões pudessem
circular com maior segurança, obrigando os automobilistas a reduzirem a velocidade,
pelo menos nestes locais. O Presidente explicou que já esteve no terreno com os
técnicos camarários, no sentido de se encontrar os melhores locais para a instalação das
mesmas. Contudo, referiu que a localização das caixas de escoamento das águas
fluviais, bem como a ligeira inclinação que as ruas possuem, dificultam a execução
deste trabalho. Por fim, decidiu-se solicitar uma intervenção mais ativa da Polícia de

Segurança Pública nestes e noutros locais identificados.-------------------------------------------Ponto Dois – Devido ao descontentamento com que este executivo tem vindo a
apresentar, relativamente ao desempenho da atual empresa responsável pela
contabilidade autárquica, ficou aprovada a não continuidade do contrato de prestação de
serviços. Por sua vez, irá ser assinado um novo contrato de prestação de serviço com a
empresa Globalsoft BSC – Ponta Delgada, por apresentar melhores garantias de êxito na
execução da contabilidade autárquica.----------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi aprovada, por unanimidade, uma intervenção de limpeza junto à
Praia de Santana. O presidente anunciou que a Câmara Municipal da Ribeira Grande
está a estudar a interdição ao público na referida praia, pois o edil camarário alega a
falta de segurança que a praia oferece neste momento. Este executivo não se revê nesta
medida e irá apresentar o seu descontentamento junto da Câmara Municipal. Ficou
ainda decidido sugerir a requalificação daquele espaço, dada a crescente afluência
sentida durante a passada época balnear, por um lado, e, por outro, ao valor histórico
que a praia apresenta à maioria da população desta Vila.------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou aprovada uma sessão de boas vindas aos emigrantes que
regressaram, ou regressarão, à sua terra natal, em virtude das festividades em honra de
Nossa Senhora do Rosário, a realizar-se no próximo dia dois de outubro e que contará
com a presença do Executivo e do Presidente da Assembleia de Freguesia. Como
convidado de honra, o jovem autor Rui Passos irá apresentar o seu livro “O Caminho do
Mistério – A Ilha Mágica”. Além de escritor, Rui Passos é um apaixonado pela Vila de
Rabo de Peixe, onde já participou, como voluntário, em diversos projetos, relacionados
com a ocupação de tempos livres de crianças e jovens. "O Caminho do Mistério - Ilha
Mágica" é uma história de aventura, cujas personagens principais são duas crianças de
Rabo de Peixe, e seus familiares.----------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Neste ponto da ordem do dia, o Presidente chamou a atenção para a
existência de uma moradia/garagem, sita na rua da Cruz que, de acordo com a sua
localização, está a ocupar parte da via pública. Na opinião dos presentes, esta é uma
competência do Governo Regional, o que caberá a esta Junta de Freguesia contatar a
Direção Regional da Habitação, no sentido de adquirir aquele espaço, possibilitando, em
primeiro lugar, uma melhor segurança para os peões e, em segundo lugar, uma maior
fluidez da circulação do trânsito.-----------------------------------------------------------------------Por fim, saudou-se a vinda a Rabo de Peixe da Orquestra de sopro Max Pfluger –
“Blaskapelle Max Pfluger”, dos Trompistas dos Alpes – “Guenztaler Alphornblaeser”

e dos Grupos de Trajes “Alpeblick Bad Woerishofen” e “ Trachtengruppe Alpeblick
Bad Woerishofen”, todos oriundos da Alemanha. A estadia dos referidos grupos em
Rabo de Peixe acontece ao abrigo do VI Evento de Intercâmbio entre os Lions Clube de
Rabo de Peixe e o Lions Clube de Landsberg/Lech.------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas dezoito 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.-----

