ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 50/2015
-----Aos doze dias do mês de outubro, de dois mil e quinze, pelas dezasseis 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) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato e jazigo.---------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Desocupação do imóvel onde funciona ourivesaria, sito em frente ao
Banco Banif.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Aumento das instalações da Junta de Freguesia.-------------------------------Ponto Quatro – Roubos a quintas e terrenos agrícolas.---------------------------------------Ponto Cinco – Parecer técnico para rua de São Sebastião.-----------------------------------Ponto Seis – Assinatura de Protocolo com o CDIJA.------------------------------------------Ponto Sete – 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 congratular a resolução do problema
da nova esquadra da PSP de Rabo de Peixe, com a assinatura do contrato de
arrendamento do novo espaço, entre aquela força de segurança e a Santa Casa da
Misericórdia da Ribeira Grande. Foi uma cerimónia onde o Presidente da Junta de
Freguesia esteve presente. De acordo com o Presidente, através deste contrato de
arrendamento, a PSP poderá transferir de imediato os seus efetivos para um novo
espaço, concretizando-se assim um anseio de vários anos e que possibilita melhores

condições de trabalho a estes agentes de autoridade.------------------------------------------------O Presidente anunciou, também, que estão a ser tomadas todas as medidas junto das
entidades competentes para se encontrar uma solução definitiva para as garagens anexas
aos edifícios do loteamento de Nossa Senhora de Fátima (lado rua Nossa Senhora de
Fátima), bem como para as restantes obras inacabadas, mas que apresentam graves
ameaças de perigo para a segurança e saúde pública.-----------------------------------------------Por fim, o Presidente informou que esteve reunido com a senhora Maria do Carmo,
Presidente do Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe em Montreal, onde abordaram
diversos assuntos atuais.--------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Honorina Vieira Cabral, residente na Rua do Pires, número
setenta e seis, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número seiscentos e cinquenta e nove, onde se encontra sepultado o seu falecido esposo,
Manuel Andrade Cabral Júnior. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------O cidadão Gilberto Messias Teixeira Andrade, proprietário do jazigo número vinte
e oito do cemitério desta Vila, fez chegar a esta Mesa a pretensão de vendê-lo ao
cidadão Manuel Pedro Vieira, residente na Travessa de São Sebastião, no valor de sete
mil euros. Coube a este executivo a aprovar a venda, desde que estejam reunidas todas
as condições para que o acordo seja assinado por ambas as partes.-------------------------------Ponto Dois – Após discutido o assunto, decidiu-se proceder as adequadas
diligências junto da Câmara Municipal da Ribeira Grande, no sentido de adquirir o
edifício em elevado estado de degradação, onde se encontra a funcionar uma
ourivesaria, à semelhança do que foi efetuado com outras moradias, ao abrigo do
processo de requalificação do Largo Padre António Vieira. Além da perigosidade que o
edifício oferece, a sua desocupação, e posterior demolição, ofereceria uma nova vista
para a costa norte e facilitaria a circulação do trânsito naquela que é a via onde
apresenta maior trafego rodoviário. -------------------------------------------------------------------Ponto Três – Dada a certas limitações físicas que a sede da Junta de Freguesia tem
vindo a apresentar, decidiu-se propor à Câmara Municipal da Ribeira Grande a
aquisição do edifício sito à Rua do Rosário, número nove. Por se localizar próximo
desta Junta de Freguesia e por se tratar de um imóvel centenário e com todas as
caraterísticas de construção tradicionais, o objetivo passa por adequá-lo num espaço de
exposições, funcionando, simultaneamente, alguns serviços desta autarquia.---------------

-----Ponto Quatro – Foi agendada uma reunião para esta semana com o Comissário da
Polícia de Segurança Pública e produtores agrícolas, com o objetivo de se tentar
resolver a questão dos roubos a quintas e terrenos agrícolas.--------------------------------------Ponto Cinco – O Presidente referiu que encontrou-se, a convite da Câmara
Municipal da Ribeira Grande, com Engenheiro Rui Manso, para se perceber a
perigosidade da falésia junto à zona de São Sebastião. Do encontro ficou a garantia de
que toda aquela costa oferece perigo e que o novo sentido dado à ondulação, a partir da
construção do novo porto de pescas, aumentou a deterioração da orla costeira. Após os
esclarecimentos prestados pelo Presidente, ficou decidido a solicitação ao referido
Engenheiro de um Parecer Técnico para rua de São Sebastião, de modo a constituir mais
um documento oficioso que defenda uma rápida intervenção naquela costa.--------------------Ponto Seis – Foi aprovada a assinatura de um Protocolo com o Centro de
Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, à semelhança dos anos anteriores. Do
protocolo destaca-se o aumento da capacidade de atendimento a utentes e a cedência de
mais um gabinete para o efeito.------------------------------------------------------------------------Ponto Sete – De acordo com o ponto três, da ata número 45/2015, onde foi
realizado um levantamento dos espaços verdes que carecem de uma intervenção
paisagística, procedeu-se à analise de algumas propostas chegadas a esta Mesa.---------------Finalmente, o arquiteto João Rebelo Costa foi autorizado a estar presente na
reunião, onde apresentou um projeto para a construção de uma via alternativa à rua do
Rosário. Segundo o projeto, a nova via passará em paralelo à rua do Rosário, mais
concretamente por detrás dos quintais a nascente. O arquiteto frisou que a nova via,
além de trazer uma nova fluidez à circulação do trânsito, trará, também, novas
possibilidades de criação de estabelecimentos comerciais ou mesmo moradias.----------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas dezanove 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.-----

