ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 23/2014
-----Aos dois dias do mês de setembro, 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 e dos Vogais, Anália da Conceição Tavares Sousa e Renato
Andrade Moniz. Estiveram ausentes, por motivos de ordem pessoal, a Tesoureira, Joana
Nunes, e a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum.--------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covatos.------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Voto de pesar pelo falecimento do funcionário José Maria Anselmo.------Ponto Três – Proposta de revisão orçamental.-------------------------------------------------Ponto Quatro – Adesão à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias.--------------Ponto Cinco – Construção de um Parque de Merendas e de Lazer -------------------------Ponto Seis – 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.-------------------Ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão José Andrade Estrela, residente na Rua do Pires, número
setenta e dois, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número vinte e cinco, onde se encontra sepultada a sua falecida mãe, Honorina Amélia
da Conceição Andrade. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa
em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------A cidadã Maria da Trindade Vieira Terceira, residente na Rua de Belém, número
cinquenta e sete-A, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número oitenta e nove, onde se encontra sepultado o seu falecido marido,
Francisco Mourato D`Oliveira. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------

----- A cidadã Eduarda Maria de Melo Renquinha Ledo, residente na Rua dos Serafins,
número trinta, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número setecentos e oitenta e três, onde se encontra sepultado o seu falecido marido,
Mário Ricardo Martins Ledo. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela
taxa em vigor, com redução de vinte e cinco por cento, devido às carências económicas
apresentadas.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Aprovou-se, por unanimidade, apresentar à Assembleia de Freguesia
um voto de pesar pelo falecimento de José Maria Anselmo, no passado dia cinco de
agosto do corrente ano, funcionário da Câmara Municipal da Ribeira Grande, destacado
para a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, desde setembro de dois mil e quatro,
trabalhador que prestava colaboração no serviço de higiene e limpeza dos arruamentos
desta Vila, com dedicação e sentido de dever público.---------------------------------------------Ponto Três – Decidiu-se, unanimemente, propor à Assembleia de Freguesia uma
revisão ao orçamento de dois mil e catorze, dado que esta autarquia recebeu um apoio já
anteriormente protocolado com a Direção Regional da Habitação, no montante de vinte
mil, quinhentos e cinquenta e nove euros, pelo que importa inscrever no orçamento do
corrente ano a referida verba. Paralelamente, deparou-se que, por lapso de elaboração
do orçamento, a rubrica com os valores correspondentes ao nicho de São Pedro
Gonçalves não fora prevista para dois mil e quinze, pelo que houve que inscrever a
verba de cinco mil euros.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou aprovado, por unanimidade, a adesão à ANAFRE –
Associação Nacional de Freguesias, pelo que irá ser solicitada a sua aprovação à
Assembleia de Freguesia. Na opinião dos presentes, esta adesão tornar-se-á importante,
nomeadamente, na defesa do poder local, de um modo geral e dos interesses da vila, em
particular.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Decidiu-se propor à Assembleia de Freguesia a construção de um
Parque de Merendas e de Lazer num terreno junto à COFACO, pertença da Câmara
Municipal, que se encontra disponível para tal. Concluiu-se que é importante
disponibilizar à população um local onde as pessoas possam fazer os seus lanches ao ar
livre e quando chegar ao verão será uma forma das pessoas não saírem fora da vila para
procurarem espaços de lazer. Será, no entanto, necessária uma comparticipação da
Câmara Municipal da Ribeira Grande, a fim de permitir à Junta de Freguesia poder
intervir no local.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Findo o tempo de apreciação/debate público do projeto para a

requalificação do Largo Pe. António Vieira, o Órgão Executivo considerou pertinente
realizar algumas considerações, dada a importância que o referido projeto representa
para a Vila de Rabo de Peixe. Neste sentido, a essência do projeto consiste na
requalificação do largo com a construção de um coreto moderno, com cores apelativas,
sem moradias, de modo a ficar com um espaço amplo, virado para o mar, repescando-se
do passado a existência de um coreto, com as flores que vai dar vida á nossa Vila. -----------O Secretário anunciou que já foram garantidos alguns apoios ao estudante de
arquitetura Luís Ferreira, que garantirão a continuidade dos seus estudos,
nomeadamente das associações Amigos de Rabo de Peixe de Toronto e dos Estados
Unidos, Lions Club São Miguel e Açores Unidos (emigrantes açorianos dos Estados
Unidos a América).--------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-----

