ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 40/2015
-----Aos cinco dias do mês de maio, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas, reuniuse, 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 – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Passadeiras para peões nas ruas do Rosário, Tavares Torres e de
Belém.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Tapete de flores municipal.---------------------------------------------------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 fez o enquadramento da relocalização da Esquadra
da Polícia de Segurança Pública de Rabo de Peixe. Neste sentido, começou por lamentar
as notícias emitidas por alguns órgãos de comunicação social, referentes às declarações
do Secretário de Estado da Administração Local, Dr. António Leitão Amaro, que
demonstrou vontade em diminuir algumas competências da PSP desta vila.
Posteriormente, esclareceu que, caso haja a necessidade em deslocar os agentes para
outras esquadras da ilha, ficou assegurado que se manteriam em Rabo de Peixe toda a
atividade policial. Todavia, e perante o facto de o mesmo Secretário ter anunciado numa
conferência de imprensa, realizada na Câmara Municipal da Ribeira Grande, que a

solução passaria por dotar uma Esquadra na cidade da Ribeira Grande e um Posto de
policiamento de proximidade em Rabo de Peixe, esta Junta de Freguesia não aceitará
que sejam retiradas ou diminuídas as competências da PSP e até admite o reforço de
efetivos policiais.-----------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão Manuel Rebelo D´Andrade Tirano, residente na Rua da
Cruz, número trinta e três, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua
do covato número setecentos e oitenta e sete, onde se encontra sepultada a sua falecida
esposa, Maria da Conceição Rebelo Andrade. Ficou decidido, por unanimidade,
conceder o mesmo pela taxa em vigor.----------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Secretário expôs três pedidos de apoio. O primeiro, vindo da
Associação Irmandade da Beneficência, solicita a colaboração de dois funcionários,
nomeadamente dos funcionários José Chaves Gouveia e António Luís Travassos, para
ornamentação do barracão, nos dias vinte e vinte e um do corrente mês. Ficou aprovado,
por unanimidade e à semelhança dos anos anteriores, a dispensa ao serviço dos
funcionários suprarreferidos, permitindo, desta forma, a continuidade desta tradição
secular, que é o Divino Espírito Santo nesta Vila.---------------------------------------------------O Clube Atlético de Rabo de Peixe fez chegar a esta mesa um pedido de apoio
financeiro para participação de alguns dos seus atletas no campeonato Nacional de
Atletismo. Ficou aprovado o apoio no valor de cento e cinquenta euros.------------------------O último pedido de apoio chegado a esta mesa provém da AJURPE – Associação
Juvenil de Rabo de Peixe, que solicita um apoio financeiro para o financiamento de
algumas passagens aéreas para a ilha de S. Jorge. Ficou decidido apoiar com o
financiamento de duas passagens aéreas.-------------------------------------------------------------Ponto Três – Na sequência dos diversos alertas que esta Junta tem recebido,
relativamente ao excesso de velocidade com que alguns veículos circulam ruas do
Rosário, Tavares Torres e de Belém, decidiu-se agendar uma reunião de trabalho com a
Câmara Municipal, para apresentar a pretensão deste executivo em construir passadeiras
sobre lombas de redução de velocidade ao longo das referidas vias (semelhantes ao que
podemos verificar nas principais artérias de Ponta Delgada, como é o caso da avenida
D. João III).-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – A Câmara Municipal da Ribeira Grande encontra-se a organizar a
decoração de um tapete de flores, no âmbito das comemorações da Festa da Flor. O
denominado Tapete de Flores Municipal terá a colaboração de todas a freguesias do

concelho nortenho. Decidiu-se convidar a equipa do Centro de Preparação para o
Matrimónio (CPM) para representar a vila de Rabo de Peixe.-------------------------------------Ponto Cinco – O Presidente, antes de encerrar a reunião, apresentou quatro
propostas de acordos de gestão, provenientes da Direção Regional da Habitação, que
foram devidamente analisadas. O Secretário anunciou, ainda que o número de
assinaturas deste tipo de acordos com o Governo Regional poderá vir a subir, caso seja a
vontade do atual Órgão Executivo.--------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e
quinze minutos, 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.-------------------------------------------------------------------------------------

