ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 54/2015
-----Aos nove dias do mês de dezembro, de dois mil e quinze, pelas dezassete 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 – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Programa festivo para o Natal e Passagem de Ano.---------------------------Ponto Três – Falésia/rua de São Sebastião.-----------------------------------------------------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 informou que reuniu-se com o Vereador da Câmara
Municipal da Ribeira Grande, Carlos Anselmo, em que o assunto foi a rua do Rosário,
mais concretamente discutir possíveis soluções para controlar o excesso de velocidade.
Assim, irão ser colocadas três lombas na rua do Rosário e ainda a instalação de um
radar de controlo de velocidade.-----------------------------------------------------------------------Quanto à construção do novo campo de futebol, o Presidente confirmou que este
seria transferido para a zona das Courelas, considerando a sua localização uma maisvalia, dado ser uma zona mais centrada, com casas ao redor, o que facilita a deslocação
dos atletas ao campo.------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Presidente reforçou aquela que é a preocupação de todo o executivo no
que se concerne à notória degradação da casa na zona da praça, mais conhecida por casa

do Manuel da Horta, onde se encontra em funcionamento uma ourivesaria. Ficou
reforçada a ideia de que, além do perigo de derrocada que oferece, o imóvel apresenta
um mau aspeto no centro da Vila. O Presidente adiantou, ainda, que, neste momento, a
situação encontra-se a ser tratada e, em último caso, a Câmara Municipal da Ribeira
Grande avançará com a sua expropriação.------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão Paulo Jorge Bernardo Soares, residente na Rua da Alegria,
número oitenta e quatro, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número setecentos e noventa, onde se encontra sepultado a sua falecida irmã,
Sandra Paula Bernardo Soares. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz deu a conhecer
o programa festivo para o Natal e passagem de ano, no qual se prevê, para além dos
concursos dos presépios e das árvores de natal comunitárias, uma aldeia de Natal
(Jardim “A Magia do Natal”), onde se poderá ser possível o contato com neve artificial
e com algumas das figuras mais emblemáticas do mundo infantil.-------------------------------Ponto Três – Ficou aprovada, por unanimidade, a convocatória de todos os
moradores da travessa e rua de São Sebastião, para uma sessão de esclarecimentos, a ter
lugar nesta Junta de Freguesia, onde estarão presentes um representante do Laboratório
Regional de Engenharia Civil e o Vereador da Câmara Municipal, Carlos Anselmo. O
encontro tem como principal objetivo apresentar à população os riscos inerentes às
contínuas derrocadas e discutir possíveis soluções para a zona.-----------------------------------Ponto Quatro – Foi aprovado, por unanimidade a realização de um almoço ou
jantar com todos os funcionários desta Junta de Freguesia.----------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
trinta 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.------------------------------------------------------------------------------------------

