ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 59/2016
-----Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, de dois mil e dezasseis, 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 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 – Imóvel para apoio ao pescador e construção de museu.-----------------------Ponto Dois – Rua de São Sebastião.-------------------------------------------------------------Ponto Três – Rua do Rosário.--------------------------------------------------------------------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 anunciou que já deram início aos trabalhos de
substituição do piso dos corredores principais do cemitério, por joga. Também,
informou que já existe corrente elétrica no cemitério e que a ermida existente possui
iluminação.------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ficou aprovado, por unanimidade, propor à Câmara Municipal da
Ribeira Grande a aquisição do imóvel, onde outrora funcionou uma casa de apoio ao
pescador, sito na rua do Pires. Para este executivo, trata-se da recuperação de um local
onde, por um lado, os pescadores possam tratar das suas tarefas burocráticas, de uma
forma mais cómoda e, simultaneamente, pode-se apreciar alguns dos engenhos

utilizados por estes homens do mar.-------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovada, por unanimidade, a convocação de uma reunião, em
que estejam presentes o Presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, o Secretário
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande e o Presidente da Assembleia de Freguesia, cujo principal objetivo é a proteção
e requalificação costeira, com principal preocupação a falésia junto à rua de São
Sebastião, onde, do lado oposto, existem cerca de quarenta habitações ocupadas. A
urgência da reunião prende-se com o avanço da deterioração da orla, sendo esta mais
uma tentativa de alerta junto das entidades competentes, para que se encontre a solução
para este problema o mais rapidamente possível.----------------------------------------------------Ponto Três – O Secretário lamentou a falta de rigor por parte da PSP, relativamente
ao excesso de velocidade com que alguns automobilistas continuam a circular na Rua
do Rosário e à falta da atuação da referida força de segurança no estacionamento
ilegítimo, verificado na zona. Decidiu-se endereçar uma carta ao comissário da PSP de
Rabo de Peixe a solicitar um maior rigor relativamente às situações supracitadas.-------------Ponto Quatro – Por fim, procedeu-se à continuidade dos 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 horas e cinquenta
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.------------------------------------------------------------------------------------------

