ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 62/2016
-----Aos seis dias do mês de abril, 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 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 – Voto de Congratulação.-----------------------------------------------------------Ponto Três – Constituição de um fundo de maneio no valor de duzentos euros.----------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 os moradores não aceitaram a
colocação de duas lombas de redução de velocidade na Rua do Rosário, junto à escola.------Informou, também, que a Câmara Municipal da Ribeira Grande pretende construir
um miradouro na zona da antiga esquadra da polícia. Os presentes consideram
preocupante o local onde pretendem construir o miradouro, por se tratar de uma zona
perigosa. No entanto, o Executivo desta Junta de Freguesia garantiu continuar a
demonstrar desagrado e preocupação junto da Câmara Municipal da Ribeira Grande.--------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Maria de Fátima Vieira Rebelo, residente na Rua de São
Lucas, número três, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número setecentos e oitenta e nove, onde se encontra sepultado o seu falecido

esposo, Manuel Terceira Andrade. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia de Freguesia a
apresentação de um voto de Congratulação ao cidadão Hugo Laranja, um jovem
nadador de Rabo de Peixe, pelo feito alcançado, ao bater mais um record Açoriano,
quando conseguiu o tempo de trinta e um minutos e quarenta e um segundos, nos
cinquenta metros bruços.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – O Presidente relatou que tem constatado alguns constrangimentos na
gestão financeira, para se fazer face a algumas situações de necessidade inadiáveis. Para
solucionar o problema, foi aprovado, por unanimidade, a realização de um pedido de
constituição de um fundo de maneio no valor de duzentos euros, destinados, então, a
algumas situações de necessidade inadiáveis.--------------------------------------------------------Ponto Quatro – Neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz apresentou o
programa para as festividades de comemoração do XII aniversário de Elevação de Rabo
de Peixe a Vila. Do programa consta: quinta feira, dia 21 de abril, Fórum sobre
Empreendorismo; sábado, dia 23 de abril, Torneio de Futebol; segunda feira, 25 de
abril, inauguração da Casa de Apoio ao Pescador e da sede da Associação Sentinela de
Sonhos, Sessão Solene, com exposição dos projetos de requalificação urbana, criados
por este executivo e, mais tarde, desfile etnográfico. Neste último dia, decorrerá, em
simultâneo com o desfile etnográfico, o concurso “Varanda, Janela e Portas”.-----------------Posteriormente, procedeu-se aos trabalhos de preparação do regulamento para o
concurso supra referido.---------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte 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.--------------

