ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 11/2014
-----Aos treze dias, do mês de março, de dois mil e catorze, pelas dezanove 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 edaVogal, Anália da
Conceição Tavares Sousa. Estiveram ausentes, por motivos de ordem pessoal, a Adjunta
do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum e o Vogal, Renato Andrade Moniz,por
motivo de não se encontrar na ilha, tendo ambos justificado as faltas.----------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------b) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um –Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Capela Mortuária da Divina Misericórdia.--------------------------------------Ponto Três – Homenagem a José Eduardo Vieira.---------------------------------------------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) Leitura da correspondência.O Secretário expôs a correspondência endereçada a
este Órgão Executivo, das quais destacou a carta, intitulada “A juventude de Rabo de
Peixe está de parabéns”, da autoria de Manuela Medeiros, voluntária da Liga dos
Amigos do Hospital de Ponta Delgada.---------------------------------------------------------------b) Informações –O Presidente começou por comunicar que reuniu-se, juntamente
com o Secretário, com o Vereador a tempo inteiro, Carlos Anselmo, e com o técnico
camarário Cláudio terceira, tendo como assunto a Postura de Trânsito da Vila de Rabo
de Peixe. Foi transmitido que, da reunião, ressalvou-se a unanimidade em se proceder a

uma atualização da Postura de Trânsito da Vila de Rabo de Peixe em vigor. O Secretário
esclareceu que é de urgente importância o cumprimento de tal intensão, ficando esta
como ponto de ordem do dia para próximas reuniões.----------------------------------------------O Presidente informou, também, que reuniu-se com o senhor Manuel Campos,
coordenador da Lotaçor, no sentido de se encontrar soluções para a limpeza e sua
manutenção na orla costeira.----------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um–O Secretário expôs aos presentes um pedido de apoio financeiro, vindo
do Agrupamento dos Escoteiros número cento e vinte e seis, para a manutenção da
fanfarra deste grupo de Rabo de Peixe, no valor de duzentos e quarenta e cinco euros e
trinta e três cêntimos. Ficou decidido, por unanimidade a conceção da totalidade do
valor, apenas para o mês de maio, altura em que serão assinados Protocolos que se
regem pelo Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e
Recreativo da Vila de Rabo de Peixe.-----------------------------------------------------------------Ponto Dois –De acordo com o Presidente, tem chegado à Junta de Freguesia
diversas reclamações sobre o muro de pedra seca, a ser construído na Capela Mortuária
da Divina Misericórdia. O Secretário recordou que este tema já havia sido debatido na
ata número cinco de dois mil e treze, onde se pode ler a pretensão deste Executivo em
substituir o “vidro existente na parede situada a Norte do edifício, por uma parede em
laje, coberta com pedra no exterior, conforme vigora o projeto atual”. Para este
propósito, irá ser solicitada, primeiro, uma audiência com o Dr. Bruno Pacheco, Diretor
Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicação, e, depois, com o Arquiteto
Tristão, responsável pelo projeto da obra.------------------------------------------------------------Ponto Três –O Órgão Executivo desta Junta de Freguesia irá propor à Assembleia
de Freguesia a atribuição do nome “Parque de Estacionamento José Eduardo Vieira” ao
parque de estacionamento da Rua do Rosário, localizado entre os números de polícia
trinta e três e trinta e nove. Na opinião deste Executivo, trata-se de uma homenagem ao
único soldado, natural desta Vila, morto em combate, padecente de um ato heroico,
como foi a troca da sua vida pelo salvamento de muitas outras.-----------------------------------Ponto Quatro– Decidiu-se, por unanimidade, a criação do “Projeto Dar a Mão”.
Trata-se de um projeto que visa dar apoio aos mais idosos, que careçam de apoio
domiciliário. Neste projeto colaborarão alguns dos cidadãos ao abrigo do Programa
FIOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ficou, igualmente decidido, por unanimidade, a continuidade da edificação do
Nicho em Honra ao S. Pedro Gonçalves, ficando o arranque das obras previsto para o
dia dezassete do corrente mês.-------------------------------------------------------------------------A Escola Básica Integrada de Rabo de Peixefez chegar a esta mesa um pedido de
prorrogação do Projeto Recuperar, do cidadão Fábio Miguel Moniz Benevides, por seis
meses. Dada a situação económica desfavorável que esta Junta atravessa, ficou
decidido, por maioria (com votos a favor do Presidente, da Tesoureira e da Vogal; votos
contra do Secretário), a prorrogação do referido projeto, desde que a Escola colabore
financeiramente no pagamento da Segurança Social, do cidadão em questão. O
Presidente ficou, por isso, encarregue de agendar uma reunião com o Presidente do
Conselho Executivo da Escola em causa, com o objetivo de lhe transmitir esta decisão
do Executivo desta Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três horas, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por
todos os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------

