ATA NÚMERO UM DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias oito do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, no edifício administrativo
do Cadafaz, reuniu em sessão ordinária a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Cadafaz e
Colmeal. Compareceram os senhores Carlos da Conceição de Jesus, na qualidade de presidente, e
António Alves Martins, na qualidade de secretário. --------------------------------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor António Jorge Henriques de Almeida faltou. -----------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------------------2.1 – VENDA DE MATERIAL LENHOSO: LOTE TRÊS – A Junta procedeu ao ato
público de abertura das propostas para a venda do lote número três, conforme aprovado na sessão
anterior realizada a vinte de Dezembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------Ao ato foram presentes as seguintes propostas: ---------------------------------------------------------- LOTE TRÊS: -------------------------------------------------------------------------------------------a) Jaime Henriques Alves & Filho, Lda. – quinze mil euros; ---------------------------------------b) Martins & Bandeira Madeiras, Lda. – dezasseis mil e duzentos euros; ------------------------c) Simões Alves & C., Lda. – vinte e cinco mil e trezentos euros; --------------------------------d) Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda. – vinte e três mil euros; --------------------------------e) Paulo José Carvalho Antunes – vinte e oito mil e cem euros. -------------------------------------------O senhor Secretário da Junta disse que não concordava com a venda do lote número três,
que estava previamente marcado, por inteiro, uma vez que não estava previsto fazer qualquer
lavragem e plantação nesse local. Referiu que concordava se fosse com a condição de lavrar e
plantar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente questionou o senhor secretário da Junta do porquê de estar e tomar
aquela posição na presença dos senhores madeireiros, uma vez que o senhor secretário
acompanhou e colaborou na marcação dos referidos lotes bem como na elaboração do caderno de
encargos e procedeu ainda à mostragem dos lotes aos senhores madeireiros. O senhor presidente
manifestou a sua estranheza em o senhor secretário nunca ter manifestado previamente ou ter
solicitado reunião para a sua alteração de opinião sobre a venda do referido lote. ---------------------------Mais informou que este assunto era meramente um assunto que deveria ser objeto apenas
do Executivo e que os senhores madeireiros presentes nada tinham a ver com a situação, e
portanto que se devia terminar o assunto. --------------------------------------------------------------------------2.2 – FALTA DE DOCUMENTOS – O senhor presidente da Junta de Freguesia
informou que não ia continuar a reunião por, no seu entender, não estarem reunidas as condições
nomeadamente a existência de falta de documentos. -------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram onze horas e trinta minutos da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte.------------

