ATA NÚMERO TREZE DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias dois do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, no edifício administrativo da
Junta, sito 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 Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de tesoureiro. -----------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
secretário declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor José Nunes Alves de Almeida faltou. --------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovada, por unanimidade, as atas
das sessões anteriores, realizadas nos dias quatro, onze e vinte e sete de Junho, do presente ano. ---------2. ASSUNTOS DIVERSOS: --------------------------------------------------------------------------------2.1 – INCÊNDIO – O senhor presidente disse que acompanhou de perto e
permanentemente o incêndio, mesmo antes de entrar na freguesia. Lamentou muitas vezes não ter
sido ouvido, não foi ouvido nas suas preocupações para que o fogo não tivesse tomado as
proporções e dimensões que tomou, que, no seu entender, poderiam ter sido evitado se tivesse
sido ouvido em algumas situações, contrariamente em algumas afirmações que em termos do
comando correu bem. No entanto, na sua opinião, não correu assim tão bem e que carece de uma
análise profunda e séria sobre os acontecimentos, a fim de evitar que o mesmo aconteça em
situações futuras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 – REUNIÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS E COM A COMISSÃO
MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA – A Junta deliberou por unanimidade solicitar
uma reunião à Câmara Municipal de Góis, na pessoa da senhora Presidente bem como uma
convocação da reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta sobre o incêndio que afetou
o concelho de Góis, nomeadamente as freguesias de Alvares e a União das Freguesias de Cadafaz
e Colmeal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 – VOTO DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO – O Executivo
aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento e agradecimento pelo desempenho dos
Bombeiros de Arganil e em especial pelo seu Comandante, senhor Nuno Costa, que com a sua
intervenção, empenho e profissionalismo, contribuiu para a tragédia causada pelo incêndio de
junho na nossa freguesia não fosse maior. -------------------------------------------------------------------------2.4 – VOTO DE PESAR – Esta Junta de Freguesia aprovou um voto de pesar pelo
falecimento do senhor André Gaspar de Almeida, residente que era no Cadafaz. ----------------------------2.5 – VANDALISMO NOS SANITÁRIOS DA ZONA BALNEAR DA CABREIRA –
O senhor presidente deu conhecimento da informação prestada pela pessoa responsável pelas
limpezas das instalações sanitárias da zona balnear junto ao lagar da Cabreira, em que foram
furtadas louças e torneiras de um desses sanitários. ---------------------------------------------------------------A Junta considera uma situação, a todos os níveis lamentável, um ato praticado que merece
a condenação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – a Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.--------------------------------2.7 – TESOURARIA – A Junta procedeu a vários pagamentos. ------------------------------

--------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – VOTO DE RECONHECIMENTO E
AGRADECIMENTO; VOTO DE PESAR. ----------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram doze 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.------------

