ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 08/2014
-----Aos vinte e dois dias, do mês de janeiro, 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 edos Vogais, Anália
da Conceição Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz e 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 – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Transporte dos eleitores da freguesia, para as últimas eleições
autárquicas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – 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 comunicou aos presentes que reuniu-se, juntamente
com o Secretário, com a Associação de Pescas Porto de Abrigo. Nesta reunião, foi
discutida a situação da pesca nos Açores, em geral, e em Rabo de Peixe, em particular.
Debateu-se a necessidade de ser ativado o Fundo de Pescas e foi solicitado a esta Junta
um papel interventivo na pressão junto das entidades governamentais para ativação do
mesmo. Segundo esta associação, a ativação do referido fundo possibilitaria que muitas
famílias melhorassem financeiramente, pois, segundo a mesma, os pescadores não
auferem rendimento mensal fixo, ao mesmo tempo que se verifica uma diminuição dos
custos e valorização do pescado. Foi de comum acordo, entre o Executivo desta Junta,

contatar o Governo Regional, de modo a se agendar uma reunião, para se debater estas e
outras preocupações dos pescadores da Vila de Rabo de Peixe.-----------------------------------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 substituição do
telhado da sede e instalação de uma embaixada elétrica. Dado o elevado custo
financeiro do pedido, decidiu-se reencaminhá-lo para a Câmara Municipal da Ribeira
Grande, cabendo a esta Junta alertar, junto daqueles dirigentes autárquicos, a
importância da concretização de tais pedidos. Entretanto, esta Junta de Freguesia
enviará, atempadamente, um mestre para averiguar as condições do telhado e, dentro do
possível, impermeabilizá-lo.----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Os Serviços do Ministério Público de Ribeira Grande fizeram chegar
a esta mesa um pedido de informação “sobre se houve deliberação da Junta de Freguesia
no sentido de providenciar pelo transporte dos eleitores da freguesia e, em caso
afirmativo, que remeta no mesmo prazo [(dez dias)] cópia da acta em que foi tomada a
referida Deliberação.”De acordo com a informação disponível, este executivo não
encontrou qualquer deliberação por parte da Junta de Freguesia cessante, no sentido de
providenciar pelo transporte dos eleitores da freguesia.--------------------------------------------Ponto Três –A Junta de Freguesia recebeu da empresa Rosa Nicole um donativo de
materiais para execução de trabalhos manuais, no valor de cento e cinquenta euros.----------O último assunto tratado refere-se às comemorações do décimo aniversário da
elevação de Rabo de Peixe a Vila. Assim sendo, ficou decidido, por unanimidade,
endereçar, a todas as forças vivas desta Vila (comerciantes, associações recreativas,
culturais e desportivas, Instituições Particulares de Solidariedade Social e população em
geral), um convite para participação na primeira reunião de preparação de tais
comemorações.-------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme
vai ser assinada por todos os presentes.-----------------------------------------------------------

