ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 36/2015
-----Aos vinte e quatro dias do mês de março, de dois mil e quinze, pelas dezanove
horas e trinta minutos, reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de
Freguesia 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 Nunes e dos Vogais, Anália da Conceição
Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz.-------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Entrega de prémios relativos a concursos realizados durante a época
natalícia.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Almoço ao rancho de Romeiros de Rabo de Peixe.---------------------------Ponto Quatro – Pedidos de apoio.---------------------------------------------------------------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 – O Presidente começou por lamentar a ação de despejo a que uma
família desta Vila foi alvo, ficando sem todos os bens que se encontravam dentro da
moradia. Afirmou que, ao tomar conhecimento desta lamentável situação, deslocou-se à
dependência bancária precetora do despejo e tentou chegar a um acordo, com vista a
impedir o desalojamento da família. Na residência vivem cinco pessoas, entre elas, duas
menores. O Presidente frisou, ainda, que a família em causa, tradicionalmente
cumpridora nas suas obrigações, é mais uma das vítimas do atual estado de penúria em
que a pesca se encontra.---------------------------------------------------------------------------------O Presidente expôs que encontrou-se com as responsáveis da Associação “Sentinela

dos Sonhos”, onde fizeram chegar um pedido de apoio para a construção de uma sede.------Por fim, o Presidente informou que tem havido avanços e recuos entre a Santa Casa
da Misericórdia da Ribeira Grande e a Esquadra da PSP de Rabo se Peixe, no que diz
respeito ao contrato de arrendamento da delegação daquela Santa Casa em Rabo de
Peixe e a PSP. Tal situação é, para esta Junta de Freguesia, lamentável, pois carece do
máximo de empenho de ambas as partes para que a referida esquadra permaneça em
Rabo de Peixe.--------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Teresa de Jesus Bernardo Andrade, residente na rua Casa
Nova, número cinquenta e oito, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão
perpétua do covato número sessenta e três, onde se encontra sepultado o seu falecido
esposo, João Carlos Vieira Barroso. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o
mesmo pela taxa em vigor.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ficou aprovada a cerimónia de entrega dos prémios correspondentes
aos primeiros, segundos e terceiros classificados dos concursos das Árvores Natal
Comunitárias, dos Presépios, Montras, Meninos Jesus e Postais Gigantes, que fizeram
parte do programa de Natal desta Junta de Freguesia.----------------------------------------------Ponto Três – Ficou decidido, por unanimidade, oferecer um almoço quente ao
rancho de Romeiros de Rabo de Peixe, na freguesia da Algarvia, no próximo dia vinte e
sete. Esta ação contará com o apoio de uma equipa de voluntários.------------------------------Ponto Quatro – O cidadão João Faria, natural e residente em Rabo de Peixe,
participante do Campeonato dos Açores de Rally, fez chegar a esta mesa um pedido de
apoio monetário, com vista a participação nas seguintes provas: Rally Ilha Azul Além
Mar (Faial), Sara Rally Açores (S. Miguel), Rally Além Mar Vila Franca (S. Miguel),
Rally Além Mar Santa Maria (Santa Maria) e Rally Ilha do Pico (Pico).Uma vez que é
política desta Junta de Freguesia desenvolver e apoiar o desporto local e pela
possibilidade que tem de levar o nome da Vila de Rabo de Peixe além-fronteiras, ficou
decidido atribuir um apoio financeiro no valor de duzentos euros.-------------------------------Ponto Cinco – A Tesoureira fez saber que foi transferida uma verba, no valor de
vinte e sete mil, duzentos e quarenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos, referentes
aos acordos de gestão das obras e dos apoios financeiros a atribuir para efeitos de
recuperação de habitação degradada.------------------------------------------------------------------Por fim, neste ponto da ordem do dia, procederam-se os trabalhos de preparação das
comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo de Peixe a Vila.

Desta forma, ficou aprovado o seguinte: para sexta feira, dia vinte e quatro, a abertura
da feira económica; no sábado, inaugurações da Capela Mortuária e do Santo Senhor
dos Navegantes; no domingo, sessão solene e desfile etnográfico. O Vogal Renato
Moniz referiu que, neste ano, a feira decorrerá num recinte fechado, mais propriamente
numa tenda cedida pela Câmara Municipal do Nordeste.------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas 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.-----

