ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 05/2013
-----Aos cinco dias, do mês de dezembro, de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia da
Vila 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. Esteve ausente, por motivos de ordem pessoal,
a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum, 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 – Sessão pública de encerramento da Formação de Natal com materiais
reciclados.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Fórum/sessão de debate público sobre a construção da Capela
Mortuária Divina Misericórdia.------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Preparativos de Natal.-------------------------------------------------------------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 informou aos presentes que, no passado dia quatro
do corrente mês, reuniu-se com o senhor Arnaldo, representante do Grupo Cofaco
Açores. De acordo com este, a referida empresa encontra-se determinada, por um lado,
em estabelecer parcerias de cooperação entre as duas instituições e, por outro lado, em
respeitar as normas ambientais, nomeadamente as relacionadas com os cheiros, uma vez
que já se encontram em pleno funcionamento todas as incineradoras da fábrica. Aliás, o
Presidente frisou que o senhor Arnaldo justificou que os cheiros intensos sentidos nos

últimos dias derivaram de uma avaria técnica. Nesta reunião, foi, igualmente,
apresentado o convite a todo o Executivo da Junta de Freguesia, por parte do Grupo
Cofaco, em visitar as suas novas instalações.--------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Vogal Renato Moniz começou por apresentar uma avaliação
extremamente positiva deste evento, promovido por esta Junta de Freguesia e que
decorreu a partir do dia vinte e cinco de novembro. Pois, foi de comum acordo que, quer
pelo número total de formandos inscritos (trinta), quer pelo aproveitamento dos
mesmos, refletido pelo seus empenhos e resultados, o balanço a fazer à Formação de
Natal com materiais reciclados é bastante satisfatório, correspondendo, desta forma, às
expetativas criadas para este evento. Assim, ficou decidido por unanimidade a presença
de órgãos de comunicação social, nomeadamente da RTP-Açores, de modo a
possibilitar uma melhor divulgação dos trabalhos resultados, bem como dos(as)
seus(suas) autores(as).-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Presidente começou por demonstrar agrado na forma como foi
conduzido o fórum/sessão de debate público sobre a construção da Capela Mortuária
Divina Misericórdia, realizado no passado dia vinte e seis de novembro, onde se
concluiu a continuação da mesma obra. No entanto, e fruto das auscultações que este
executivo foi alvo nestes últimos dias, pelos cidadãos Rabopeixenses, ficou definido,
por unanimidade, algumas alterações ao projeto de construção da referida Capela
Mortuária. Assim sendo, é desejo deste executivo as seguintes alterações: a substituição
de parte do vidro existente na parede situada a Norte do edifício, por uma parede em
laje, coberta com pedra no exterior, conforme vigora o projeto atual; a abertura de uma
porta na parede a nascente do edifício, de modo a, por um lado, permitir um melhor
arejamento da sala e, por outro, proporcionar a todos os utentes uma entrada/saída
alternativa. A tesoureira Joana Nunes reforçou a necessidade destas alterações, como
forma de se tornar possível, financeiramente, a conclusão e a manutenção da Capela
Mortuária Divina Misericórdia.------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem de trabalhos, deu-se à preparação e
planificação das atividades de Natal e de passagem de ano, para a comunidade de Rabo
de Peixe.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – O Presidente apresentou, neste ponto da ordem de trabalhos, os
principais pareceres obtidos ao longo destes últimos dias, relativamente à postura de
Trânsito da Vila de Rabo de Peixe, mais concretamente da circulação de trânsito na Rua

do Rosário nos dois sentidos. Dos referidos pareceres, destaca-se: o da Polícia de
Segurança Pública, que foi negativo; o dos comerciantes da referida rua, dos taxistas e
da Assembleia de Freguesia de Rabo de Peixe, que foi positivo. A decisão ficou adiada
para o fórum/sessão de debate público sobre a circulação de trânsito na Rua do Rosário,
a realizar no próximo dia seis de dezembro.----------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por
todos os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------

