ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 58/2016
-----Aos doze dias do mês de fevereiro, de dois mil e dezasseis, 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 da Vogal Anália da Conceição Tavares
Sousa. Esteve ausente, por motivos de ordem pessoal, o Vogal Renato Andrade Moniz,
tendo justificado a sua falta.----------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a)Informações.--------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Parque de estacionamento em frente ao cemitério.-----------------------------Ponto Dois – Garagens abandonadas nos edifícios do bairro Nossa Senhora de
Fátima, sitos à rua com o mesmo nome.--------------------------------------------------------------Ponto Três – Rua de São Sebastião.-------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Grupo de Pais.-------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Covato.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – 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 auspiciou a vinda a Rabo de Peixe da Secretária
Regional da Solidariedade Social e do Diretor Regional da Habitação, aquando da
continuidade da modalidade de parcerias desta Junta de Freguesia com o Governo
Regional. A Junta de Freguesia associa-se ao apoio concedido pelo Executivo Açoriano,
contribuindo com mão-de-obra e na gestão dos subsídios. O Presidente adiantou, ainda,
que aproveitou a ocasião para apresentar mais um conjunto de situações identificadas
por este executivo e que há muito carecem de intervenções.-----------------------------------

-----Posteriormente, o Presidente enalteceu a forte participação da Junta de Freguesia de
Rabo de Peixe e da sua comunidade na noite de Cantares às Estrelas.---------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Foi aprovado, por unanimidade, a construção e um parque de
estacionamento nos terrenos situados em frente ao cemitério. Todavia, será enviado um
pedido de Parecer Técnico junto das Direções Regionais do Mar e da Ciência e
Tecnologia, sobre a viabilização da construção do referido parque.------------------------------Ponto Dois – Os presentes lamentaram o triste cenário que as referidas garagens
apresentam, num local que é a porta de entrada na Vila. Deste modo, será, uma vez
mais, solicitada à Câmara Municipal da Ribeira Grande uma intervenção naquele
espaço.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Os presente manifestaram a sua preocupação com a rápida
degradação da orla costeira, associada à inoperância do Governo Regional do Açores.-------Ponto Quatro – Ficou aprovado, por unanimidade, a criação de Grupo de Pais,
resultante da parceria entre a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe e a Equipa do CDIJA
do Polo de Rabo de Peixe, com o objetivo de se promover sessões de esclarecimento e
partilha de experiências entre pais..--------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – O cidadão José Luís Gouveia Estevam, residente na Rua de São
Paulo, número vinte, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número quinhentos e oitenta e sete, onde se encontra sepultada a sua falecida
esposa, Ana Isabel Cabral Vieira. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Neste ponto da ordem do dia, procedeu-se aos trabalhos de preparação
das comemorações do décimo segundo aniversário de elevação de Rabo de Peixe a
vila.---------------------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------

