ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 47/2015
-----Aos vinte e oito dias do mês de agosto, de dois mil e quinze, pelas vinte 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 Azevedo 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) Leitura da correspondência-------------------------------------------------------------------b) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Equipa para pensar em e por Rabo de Peixe.-----------------------------------Ponto Três – Maus cheiros libertados pela COFACO.----------------------------------------Ponto Quatro – Ampliação das Instalações Industriais da COFACO.----------------------Ponto Cinco – Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos.----------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.--------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Leitura da correspondência – O Secretário expôs a correspondência endereçada
a este Órgão Executivo, nomeadamente uma informação vinda de um grupo de
concidadãos interessados na abertura de Ensino Recorrente Noturno em Rabo de Peixe.
No documento, é referido ainda que muitos dos interessados não possuem transporte
próprio, o que limita o desejo de progressão dos seus estudos.------------------------------------b) Informações – O Presidente deu a palavra ao Secretário que comunicou que uma
equipa de dois alunos da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, naturais desta Vila,
venceu o primeiro lugar, ao nível do terceiro ciclo, da V Edição do Concurso Regional

IdeiAçores, com uma máquina de cortar isco, construída com o apoio dos carpinteiros
ao serviço desta Junta de Freguesia. Conjuntamente, estes alunos terão a oportunidade
de participar, no próximo mês de setembro, numa missão de empreendorismo, na cidade
de Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão Manuel Tavares de Medeiros, residente na Rua Casa Nova,
número quarenta e três, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número setecentos e oitenta e oito, onde se encontra sepultada a sua falecida
esposa, Angelina Maria Vieira Moniz. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o
mesmo pela taxa em vigor.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – A equipa já foi constituída. Está, assim, composta por sete técnicos
superiores, que irão refletir sobre um programa de reabilitação e promoção ambiental,
apoiando, simultaneamente, esta Junta de Freguesia em novos projetos com fundos
Europeus. As reuniões serão periódicas e acontecerão nesta Junta de Freguesia, com a
presença do Executivo.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Após debater-se o assunto, concluiu-se que a instalação fabril
COFACO deverá ser, uma vez mais, contatada o mais breve possível, no sentido de
solucionar a situação dos maus cheiros frequentes libertados. Na verdade, com o calor
que se faz sentir, a situação dos maus cheiros torna-se insustentável.----------------------------Ponto Quatro – A administração da COFACO tem vindo a manifestar interesse em
ampliar as suas instalações, intenção esta que tem sido debatida nos últimos dias, em
reuniões com o Presidente desta Junta de Freguesia, conforme o próprio explicou. Neste
sentido, a mesma administração fez chegar a esta Mesa um pedido, com vista a cedência
de um espaço público, contíguo ao campo de futebol, pertença da Câmara Municipal da
Ribeira Grande.-------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que se trata de uma matéria de relevante interesse para esta Vila e que
consiste num vultuoso investimento naquela fábrica, para a rentabilização da laboração
do Grupo COFACO, e que virá acolher novos postos de trabalho, tão indispensáveis
para as famílias, este Órgão Executivo acolhe como favorável a esta pretensão da
peticionária. No entanto, ficou assente que se deverá solicitar o parecer da Assembleia
de Freguesia, no sentido de se promover as diligências, para a concretização de tal
desiderato.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente destacou, ainda, o facto de, segundo os responsáveis da referida
empresa, caso não seja viabilizada a construção de mais um espaço nesta unidade fabril,

o mesmo investimento será canalizado para a fábrica que o Grupo possui na Madalena
do Pico, com a consequente redução dos atuais postos de trabalho em Rabo de Peixe,
pois muitas das tarefas que aqui são feitas, terão de ser realocadas na ilha do Pico.-----------Ponto Cinco – A Tesoureira tomou a palavra e explicou a necessidade de se rever
as verbas das receitas e despesas orçamentadas, referentes ao corrente ano.
Seguidamente, procedeu-se aos trabalhos.------------------------------------------------------------Desta forma, adicionou-se inscrições e reforços no âmbito das receitas,
designadamente a verba proveniente da Direção Regional da Habitação, que atingirá o
valor de cento e nove mil, seiscentos e trinta e três euros e noventa e cinco cêntimos, e a
inscrição das advindas da Direção Regional do Ambiente e da Direção Regional de
Organização e Administração Pública. Relativamente às despesas, foram reforçadas
algumas rubricas de conservação e manutenção e a verba para reparação e beneficiação
de edifícios com a verba da DRH.---------------------------------------------------------------------Por conseguinte, houve a necessidade de se rever o Plano Plurianual de
Investimentos, muito por culpa do reforço da verba da DRH e do objetivo Funções
Gerais, com a correção da dotação para a aquisição de equipamento informático,
atingindo esta revisão a verba de dezasseis mil, setecentos e cinquenta e nove mil e
noventa e cinco cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – No âmbito da promoção da atividade física, ficou aprovado a
realização de uma mega aula de Zumba ao ar livre, no próximo dia vinte e oito do
corrente mês, no parque de estacionamento junto a rotunda da rua do Rosário.----------------A tesoureira apresentou a sua preocupação relativamente à toxicodependência em
Rabo de Peixe. O Presidente sugeriu a criação de um programa de apoio, tendo como
colaborador, o Dr. Nuno Ferreira, membro responsável pelo Instituto Nacional de
Reinserção Social. A sugestão foi aprovada por unanimidade.------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-------------------------------------------------------------------------------------

