ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 52/2015
-----Aos nove dias do mês de novembro, 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 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 – Jardim Infantil do Adro da Ermida de Nossa Senhora do Rosário.----------Ponto Dois – Mercadinho de Natal.--------------------------------------------------------------Ponto Três – Intervenções na Alameda 25 de Abril.------------------------------------------Ponto Quatro – Preparação da proposta de Plano de Atividades e Orçamento para
o ano de dois mil e dezasseis.--------------------------------------------------------------------------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 anunciou já se realizou a assinatura do protocolo
entre esta autarquia, o Clube Desportivo de Rabo de Peixe e a Escola Básica Integrada
de Rabo de Peixe, com vista a ativar o transporte das crianças residentes na zona de
Santana e que frequentam a Escola D. Paulo José Tavares, mas que não possuam
transporte próprio.----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao imóvel sito à rua do Rosário número nove, o Presidente fez saber
que a Câmara da Ribeira Grande já o adquiriu. No espaço será criado um museu,
concretamente no piso superior, de modo aproveitar algum trabalho já, feito como o
forno de lenha ou a pia de pedra. O rés-do-chão será um espaço destinado a apoio aos

serviços técnicos desta Junta de Freguesia. O quintal será intervencionado, por forma a
transformá-lo num jardim público, com acesso pela rua Divino Espírito Santo.----------------Por fim, o Presidente informou que encontra-se em bom andamento as negociações
para a ocupação do piso zero dos apartamentos do Bairro de Nossa Senhora de Fátima.------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Foi aprovado, por unanimidade o arranque das obras de beneficiação
do jardim afeto ao adro da Ermida de Nossa Senhora do Rosário. A intervenção passa
por transformar aquele local num parque de diversão infantil, dotando-o de diversos
equipamentos, como baloiços, escorregas, entre outros.--------------------------------------------Foi também aprovada a vigilância, em tempo parcial, do referido espaço,
destacando, para o efeito, um dos colaboradores desta Junta de Freguesia.---------------------Ponto Dois – Foi aprovada, por unanimidade, a realização de mais um Mercadinho
de Natal, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, à semelhança do que
aconteceu nos últimos anos. O Mercadinho de Natal decorrerá no primeiro fim-desemana de dezembro, no Centro Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe.--------------Ponto Três – A Vogal Anália transmitiu a preocupação dos moradores da Alameda
25 de Abril relativa aos contentores de lixo que, segundo os queixosos, não são
devidamente limpos. Ficou aprovado que se iria pressionar a empresa responsável pelo
serviço para ter mais atenção com a limpeza destes e de outros contentores de lixo.----------Para esta zona ficou também decidido pressionar as entidades responsáveis para a
retirada das gruas ali despejadas e a consequente limpeza adequada daquela zona.------------Ponto Quatro – Deu-se início aos trabalhos de preparação da proposta para o Plano
de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis.-----------------------------------Ponto Cinco – No âmbito da promoção turística de Rabo de Peixe, foi aprovada a
realização de um vídeo promocional da nossa Vila. A empresa responsável pelo
trabalho é a RC Consultores, que tem também a seu cargo a elaboração de um Roteiro
Turístico.--------------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-----

