ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 51/2015
-----Aos dezanove 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 – Transporte escolar.------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Acordo de cooperação com a COFACO.---------------------------------------Ponto Três – Intervenção nas vias de circulação com pisos deficitários.-------------------Ponto Quatro – Extensão de troço na rua das Areias.-----------------------------------------Ponto Cinco – Análise à avaliação de preço de venda de terreno passível para
construção de zona de merendagem e lazer.----------------------------------------------------------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) Informações - O Presidente anunciou que reuniu-se 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. Da reunião ficou estabelecido que, da
parte da PSP, os seus efetivos irão percorrer as zonas afetadas com maior frequência, de
forma a afugentar os malfeitores; da parte dos lesados, ficou o compromisso de
efetuarem queixas contra terceiros junto da PSP, sempre que acharem que foram
assaltados e com a maior brevidade possível, pois esta é, de acordo com o responsável
pela PSP, o grande entrave para a captura dos assaltantes, pois muitas vezes são

apanhados na rua com os produtos agrícolas, mas como não existem queixa apresentada,
são novamente libertados com os referidos produtos.-----------------------------------------------O Presidente informou também que, no âmbito da requalificação dos espaços
verdes, reuniu-se com o arquiteto paisagístico Diogo Pereira, com vista a preparar a
requalificação daqueles espaços.-----------------------------------------------------------------------O Presidente contou que, nos últimos dias, a Câmara Municipal da Ribeira Grande e
a empresa COFACO têm mantido conversações para a venda do campo de jogos de
Bom Jesus. Em contrapartida, a Câmara Municipal adquirirá os terrenos na zona das
Courelas, para posterior construção de um novo campo de jogos. É com enorme apreço
que o presente Executivo vê a possibilidade de, por um lado, a COFACO crescer e, por
outro lado, a construção de um novo campo, com melhores condições para a prática de
desporto.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou, por fim, que reuniu-se com o responsável pelo Instituto de
Reinserção Social dos Açores, Dr. Nuno Ferreira, onde foram abordados diversos temas
relacionados com a toxicodependência. Da reunião ficou o compromisso de se agendar
um encontro com todos os intervenientes nesta problemática social.-----------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Um grupo de cidadãos residentes na zona de Santana fez chegar a esta
Mesa uma petição, sustentada no desejo de verem solucionada a questão do transporte
dos seus educandos, que frequentem a Escola D. Paulo José Tavares. Além da distância,
estas crianças têm de enfrentar as condições climatéricas, que muitas vezes são
adversas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Após analisado o tema, concluiu-se que, embora se verifique uma distância
considerável entre as duas áreas geográficas abrangidas, a verdade é que não perfaz a
distância regulamentada, que responsabilize a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe
pelo transporte destes alunos. Porém, por se tratar de uma competência que não está
diretamente sobre a alçada desta Junta de Freguesia, decidiu-se propor a realização de
um protocolo entre esta autarquia, o Clube Desportivo de Rabo de Peixe e a Escola
Básica Integrada de Rabo de Peixe, permitindo, desta forma, uma maior comodidade e
segurança aos alunos abrangidos.----------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovado um acordo de cooperação entre a Junta de Freguesia de
Rabo de Peixe e a empresa COFACO. Porém, o mesmo deverá ser alvo de apreciação
da parte da Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, o Secretário apresentou aquelas que são

as vias de circulação que apresentam graves deficiências nos seus pisos e que, pelos
estados de degradação muito acentuados, necessitam de uma intervenção profunda. Da
listagem fazem parte ruas com asfalto defeituoso, como o caso da rua de José Amaral da
Luz, e outras em terra batida, como acontece na canada do Pico Raso. O objetivo passa
por requalifica-las, à semelhança do que foi efetuado, nos últimos meses, na rua Nova
da Fonte. Desta forma, foi realizado um plano de intervenção para posterior
apresentação à Câmara Municipal da Ribeira Grande.----------------------------------------------Ponto Quatro – O proprietário de uma quinta, sita na rua das Areias, apresentou a
esta Mesa uma proposta para a extensão do troço da via que compreende a sua quinta. O
proprietário cede o terreno necessário para o alargamento da via e, em contrapartida, a
Junta de Freguesia erguerá o novo muro em pedra seca. A proposta foi aceite e será
posta em prática assim que possível.------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – A pedido deste Executivo, foi realizada uma avaliação técnica ao
terreno, pertencente ao cidadão Gualberto Barroso, sito na estrada regional (em frente à
Tecnovia Açores). Chegada a esta Mesa, procedeu-se à sua análise. Por unanimidade,
decidiu-se que o valor de quinze mil euros é demasiado elevado, o que impossibilita a
compra do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Neste ponto da ordem de trabalhos, deu-se início à preparação e
planificação das atividades de Natal e de passagem de ano, para a comunidade de Rabo
de Peixe.---------------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas dezanove horas e trinta
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.------------------------------------------------------------------------------------------

