ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 55/2015
-----Aos vinte e oito dias do mês de dezembro, 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 – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Requalificação do adro da Ermida de Nossa Senhora do Rosário.----------Ponto Três – 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 enalteceu, em ocasião da inauguração do Parque
Infantil, montado no jardim envolvente ao adro da Ermida de Nossa Senhora do
Rosário, o cumprimento de mais um dos pontos do plano de execução deste executivo,
culminando, desta forma, com uma lacuna que a Vila de Rabo de Peixe apresentava.---------O Presidente elogiou, também, a inauguração das intervenções de requalificação da
EB 1/JI António Tavares Torres. Das obras constaram o melhoramento do espaço de
recreio e as construções de um campo de jogos e de um refeitório, com a capacidade de
ocupação para cerca de cento e vinte alunos, o que criará, a partir de agora, melhores
condições para a toma das refeições diárias destes mesmos alunos. Por ser uma das
grandes prioridades deste Órgão Executivo, a concretização desta obra traduz-se numa
enorme conquista para esta Junta de Freguesia, principalmente porque a população

estudantil e toda a comunidade escolar ansiavam por esta intervenção há mais de dez
anos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Maria José Vieira de Faria, residente na rua do Rosário,
número quarenta e sete, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número seiscentos e sessenta, covato este que se encontra vazio. Ficou decidido,
por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em vigor.------------------------------------------Ponto Dois – Após de analisada a proposta de projeto de Requalificação do adro da
Ermida de Nossa Senhora do Rosário, da autoria do arquiteto João Rebelo Costa, ficou
aprovada a sua execução. De acordo com a informação prestada pelo Presidente, a
Câmara Municipal da Ribeira Grande comprometeu-se a dar um apoio financeiro,
estando o valor total da obra orçamentado em dezassete mil, novecentos e setenta
euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz apresentou o
programa para a festa de passagem de ano, que se realizará, à semelhança dos últimos
anos, no Largo Padre António Vieira. Uma vez mais, notou-se a vontade deste
executivo em promover artistas locais O programa inicia-se, assim, com o Dj Telmo,
seguido do grupo Stars of the Night, que levará o seu momento musical até às doze
badaladas, assinalando-se, desta forma, a entrada do novo ano. De seguida, dar-se-á o
ponto alto do programa, isto é, o espetáculo de fogo-de-artifício, que oferecerá um
colorido diferente na entrada no novo ano.-----------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma 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.-----

