
Acta n.º 2

1ª Reunião Mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e nove, a Junta de Freguesia reuniu
publicamente  com  todos  os  membros  que  a  compõem,  com  a  seguinte  ordem  de
trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
 Foi  oficiado  á  P.S.P  de  Rabo  de  Peixe,  pedido  de  melhor  patrulhamento  da

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foi  apresentada  a  página  da  Internet  da  Freguesia,  que  ainda  continua  em

construção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foi aprovado que a Junta de Freguesia deveria ter um stock de material de secretaria para

evitar roturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Foram comprados brinquedos para a Festa de Natal das crianças.--------------------------------
 Embora tenha sido pedido “Rató” á Câmara Municipal da Ribeira Grande, esta entidade

informou  que  não  tem  para  entrega  neste  momento  e  que  só  poderia  ser  em
Janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Foi  enviado  oficio  á  Secretaria  Regional  da  Habitação,  á  Direcção  do  Ambiente;  á
Secretaria Regional da Economia e á Câmara Municipal da Ribeira Grande, pedido de
apoio  para  melhoramentos  do  antigo  Porto  de
Pescas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Encontra-se já agendada no programa Camarário para  dois mil e dez, a reparação da
Escola E/B António Medeiros Frazão.-----------------------------------------------------------------------

 No passado dia vinte e três do corrente mês, tivemos visita das crianças da escola, para
conhecimento das novas instalações da sede da Junta de Freguesia, com entrega de um
pequeno lanche.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DE TRABALHOS
1. Festa de Natal dos idosos e reformados;
2. Presépio no Largo da Igreja;
3. Melhoramentos no Jardim Publico
4. Situação de algumas habitações da freguesia e possíveis construções;
5. Construção do muro em blocos no Bairro Canto do Reis;
6. Situação dos cursos informáticos;
7. Marcação de reunião da Assembleia de Freguesia para aprovação de contas do

exercício do ano de dois mil e nove e plano de dois mil e dez.
8. Situação ambiental da freguesia e aproveitamento de espaços públicos por parte

de cidadãos;
9. Outros assuntos.

1.
A Festa de Natal do Idoso e Reformado será realizada no dia vinte de Dezembro de dois mil e
nove  na  sede  da  Junta  de  Freguesia  com  animação,  peça  de  teatro  e
lanche.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Já  foi  efectuado  a  iluminação  natalícia  exterior  junto  á  Igreja.  Relativamente  ás  figuras  do
presépio, como as anteriores estão completamente destruídas é necessário fazer novas ou pedir
á Câmara Municipal da Ribeira Grande.------------------------------------------------------------------------------

3.

Foram efectuados melhoramentos no jardim público. Com pintura  dos bancos e plantação de
flores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



No entanto é necessária reparação do gradeamento, pintura deste e das paredes.----------------------
4.

Foi efectuado reunião com o Director Regional da Habitação em que se analisou a situação de
agregados familiares em situações habitacionais críticas.-------------------------------------------------------

Falou-se da possível aquisição de um terreno para realojamento de famílias.-----------------------------

Foi-nos informado que não existe qualquer projecto de construção de um novo bairro social na
freguesia, no entanto era necessário fazê-lo para realojamento dos habitantes que moram em
cima da rocha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A firma NORMAÇORES em parceria com a Câmara municipal da Ribeira Grande vem fazer um
levantamento  de  todos  os  pequenos  problemas  existentes  em  habitações  da  freguesia,
especialmente as mais carenciadas.----------------------------------------------------------------------------------

5.
Vai ser efectuado a construção do muro em blocos no Bairro Canto dos Reis.----------------------------

6.
Já  está  a  ser  dado  um  curso  de  informático  a  nível  do  programa  proemprego  com  doze
participantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Também tivemos conhecimento que vai ser implementado um espaço TIC a nível de núcleo na
sede da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------

7.
Foi marcada Assembleia para aprovação de contas do exercício do ano de dois mil e nove e plano
de actividades do ano de dois mil e dez, para o próximo dia vinte e um de Dezembro de dois mil e
nove.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.
Foi aprovado falar com a D. Marta para a demolição das casas em ruínas existentes no Largo
Gonçalo Velho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  destruída  a  caixa  de  cimento  junto  ao  Bairro  Social  e  posteriormente  irá  ser
alcatroado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Está  a  ser  efectuada  a  pavimentação  e  construção  de  passeios  na  canada  do
Morgado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi pedido papeleiras para as ruas da freguesia á Câmara só que neste momento não têm para
entrega.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  oficiado  á  Câmara  Municipal  para  reparar/substituir  os  candeeiros  do  Largo  da
Igreja.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi aprovado mudar a placa do adro da igreja para o lado direito junto á mesma.------------------------
9.

Nada mais houve a acrescentar.----------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a analisar foi encerrado a presente reunião.---------------------------------------------


