ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 12/2014
-----Aos trinta e um 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 e dosVogais, 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.-------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Homenagem aos Heróis da Fauna do Bacalhau.-------------------------------Ponto Três – Saldo de caixa.----------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Comemorações do décimo aniversário de elevação de Rabo de
Peixe a Vila (Vinte e Cinco de Abril).----------------------------------------------------------------Ponto Cinco – 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 – Neste ponto da ordem do dia, o Presidente deu a palavra ao
Secretário, que comunicou que participou numa reunião, onde estavam presentes
representantes de diversas instituições, nas instalações da Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande, em Rabo de Peixe. Nesta reunião foi debatido o problema que tem
assolado alguns jovens desta Vila, isto é, a prostituição/homossexualidade infantil.
Coube, assim, a esta Junta de Freguesia a responsabilidade de intervir junto destes
jovens, de forma a minimizar possíveis danos.------------------------------------------------------Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Um – A cidadã Maria Eugénia Moniz Gouveia, residente na Rua Padre Paiva
Amaral, número doze, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número quatrocentos e sessenta e dois, onde se encontra sepultado o seu falecido
pai, Manuel Martins Gouveia. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela
taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Órgão Executivo desta Junta de Freguesia irá propor à Assembleia
de Freguesia a atribuição do nome “Rua Heróis da Fauna do Bacalhau” ao arruamento
perpendicular à Canada da Lapinha, que dá acesso à ETAR e que se encontra sem
topónimo. Na opinião deste Executivo, trata-se de uma homenagem a todos os
pescadores de bacalhau Rabopeixenses que, nas últimas décadas do século dezanove,
viram, nesta atividade económica, a única forma de sustento, mesmo sabendo do risco
que corriam.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi apresentado, de seguida, os saldos apurados nas respetivas contas:
a conta junto do Banif apresenta um saldo credor de doze mil setecentos e oitenta e
cinco euros e noventa e dois cêntimos, dos quais cinco mil e quinhentos euros destinamse à edificação da Capela Mortuária da Divina Misericórdia e os restantes sete mil
duzentos e oitenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos correspondem aos
recebimentos por parte do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF); a conta do
Banco Espírito Santo dos Açores apresenta um saldo credor de dois mil, setecentos e
noventa e um euros e noventa e um cêntimos, e a Caixa Geral de Depósitos quinze mil,
quatrocentos e oitenta euros e trinta e três cêntimos. -----------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou decidido, por unanimidade, que esta Junta de Freguesia não
pagará qualquer grupo recreativo que participe no desfile etnográfico, a realizar durante
as comemorações do Vinte e Cinco de Abril. No entanto, reverterá sobre a mesma as
despesas que estes grupos venham a ter na decoração dos referidos carros, caso seja esta
a intenção dos mesmos.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Os Romeiros da Vila de Rabo de Peixefizeram chegar a esta mesa,
no passado mês de fevereiro, um pedido de autorização para a colocação de uma placa
homenageante aos Romeiros, na rotunda com o mesmo nome. O pretendido para a
Rotunda do Romeiro é uma pedra em basalto tosco, em que uma das faces será serrada,
para a fixação de um painel de azulejos, que reporta a uma fotografia do mesmo grupo,
na década de sessenta. A dimensão do referido será de um metro de altura, por um
metro e sessenta de comprimento. Segundo a informação prestada pelo Vogal Renato
Moniz, o pretendido foi autorizado pela Direção Regional das Obras Públicas,

Tecnologia e Comunicações, sem que, no entanto, tenha feito chegar a esta Junta de
Freguesia qualquer documento.------------------------------------------------------------------------A Comissão das Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra fez,
igualmente, chegar a esta mesa um convite para participação nas suas festividades, que
decorrerão entre os dias vinte e um e vinte e cinco de agosto. Ficou decidido, por
unanimidade, que, dada a recente viagem que o Presidente efetuou aos Estados Unidos
da América, no passado mês de março, ninguém irá tomar parte nestes festejos.---------------Os cidadãos Anália da Conceição Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz cederam,
por empréstimo, a esta Junta de Freguesia, terrenos para a construção de hortas
comunitária. Os terrenos situam-se na Canada do Morgado, Freguesia de Calhetas, e na
Rua Nossa Senhora de Fátima.Tratam-se de terrenos não cultivados, possuidores
somente de vegetação rasa e espontânea, mas com solos de qualidade para a
horticultura. O projeto Horta Comunitária é uma pretensão deste Órgão Executivo e que
se encontra fase de preparação. Serão, assim, assinados protocolos de cooperação entre
esta Junta e aqueles cidadãos para exploração dos referidos terrenos.----------------------------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.-----------------------------------------------------------------------------------

