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ATA NÚMERO CINCO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias dezassete do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas
dezasseis horas e trinta minutos, no edifício administrativo da Junta, situado no Cadafaz,
reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz
e Colmeal, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------Primeiro: - Aprovação da ata número quatro barra dois mil e dezasseis; ---------------------Segundo: - Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia; ---------------------Terceiro: - Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------Quarto: - Discussão e votação da Terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de dois mil e dezasseis; -------------------------------------------------------------Quinto: - Discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o ano de dois mil e dezassete; ---------------------------------------------------Sexto: - Assunção de Compromissos Plurianuais. ------------------------------------------------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi
secretariado, pelos senhores José Braz Victor, na qualidade de primeiro secretário e
António de Anunciação Duarte, na qualidade de segundo secretário. ---------------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores deputados Raul Lourenço das Neves, Hans Elias Kollande, José Nunes Alves de
Almeida e Rui Manuel Almeida Nunes Neves. O deputado senhor Hans Elias Kollande
chegou às dezassete horas e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Aprovação da ata número
quatro barra dois mil e dezasseis”. --------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de forma,
tendo sido esta ata aprovada por unanimidade. O deputado senhor Hans Elias Kollande
não participou na votação uma vez que chegou posteriormente. ---------------------------------------Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos “Informação sobre o
expediente da Assembleia de Freguesia”. ------------------------------------------------------------------Foi presente a justificação da falta, à sessão anterior, do senhor deputado Hans Elias
Kollande, que foi aceite pela mesa e a falta considerada justificada. ----------------------------------O senhor presidente deu conhecimento de um convite formulado pela coletividade
União Progressiva da Freguesia do Colmeal, para o convívio de Natal que se realizou no
Colmeal, do qual oportunamente foi dado conhecimento aos senhores deputados. ------------------Entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão de assuntos de
interesse para a Freguesia”. ---------------------------------------------------------------------------
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--------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição do relatório da atividade desenvolvida
desde a última sessão da assembleia até à presente data. Este documento fica a constituir o
anexo I da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------Utilizou da palavra o deputado senhor António Duarte para solicitar a recuperação
do açude do Boiço, mencionou que acima deste açude passa uma suposta levada dos
romanos. Sugeriu, se fosse possível, incluir numa candidatura, ao Fundo Norueguês
enunciado recentemente. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa informou os senhores deputados que no passado mês
de Agosto, a comissão de consulta, de acordo com a deliberação da assembleia, visitou as
instalações da Junta, onde verificou alguns atrasos na parte administrativa. Uma vez que já
passou algum tempo desde a visita, solicitou esclarecimento sobre a situação atual. ----------------O senhor presidente da Junta esclareceu que ainda existe algum atraso, que está
consciente que é o principal responsável por esta situação. ---------------------------------------------Manifestou o seu desagrado por a página da Junta ainda estar desatualizada. As atas
da Junta deveriam estar lá, até porque é uma obrigação legal, pois são um espelho do que
vai acontecendo nas reuniões e onde constam decisões tomadas que devem ser do
conhecimento das pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------Reconhece que no início houve alguns problemas para uma boa realização do
trabalho, mas agora com o sistema atual, é possível realizar trabalho em qualquer um dos
pontos de atendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------Referiu que há uma promessa do serviço ficar em dia antes do fim do ano.
Acrescentou que está plenamente convencido que as coisas serão devidamente
organizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Nunes Alves de Almeida disse que no início de cada ano
são traçados objetivos e se não forem cumpridos, existem penalizações. -----------------------------O senhor presidente da mesa apelou para o serviço estar todo em dia no mês
setembro, a quando da realização das eleições, pois pretende que fique tudo em ordem
para os novos órgãos. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor deputado José Braz Victor solicitou a limpeza das valetas junto às aldeias
e o deputado senhor António Duarte reforçou o pedido de limpeza das aldeias, de forma a
evitarem ter um aspeto abandonado. -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que no presente ano foi extremamente difícil
assegurar as aldeias limpas porque a equipa de sapadores teve de efetuar muitos dias
seguidos de vigilância florestal e ainda teve de proceder ao trabalho público. -----------------------O senhor presidente prestou ainda algumas informações, designadamente deu
conhecimento do acidente ocorrido com a carrinha da Junta da marca Mitsubishi e, após
serem solicitados orçamentos, verificou-se que a sua reparação ficaria muito dispendiosa,
optando a Junta por vendê-la e adquirir outra viatura semelhante, em segunda mão. --------
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--------Deu conhecimento ainda da oferta dos senhores João freire e Pedro Freire,
designadamente um prédio urbano no Colmeal, localizado na rua António Almeida Freire,
constituído por uma casa em ruínas e no qual a Junta já fez um desaterro. ---------------------------O deputado senhor José Braz Victor questionou se a Junta já procedeu à escritura do
referido prédio, à qual o senhor presidente da Junta respondeu que não, mas que já estão a
tratar dos documentos para a sua concretização. ----------------------------------------------------------O deputado senhor António Duarte chamou atenção para as ofertas. Referiu que a
Junta já tem muitas instalações e interroga qual o objetivo ou utilidade de mais um
edifício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta respondeu que aquele espaço é interessante e poderá
ser ali instalado um museu ou algo semelhante. Mencionou que as autarquias não podem
no presente candidatar-se a fundos comunitários, mas desejam que isso possa vir acontecer
no âmbito do “quadro 2020”, entre outros. ----------------------------------------------------------------Aproveitou ainda para informar que já foi rececionado o memorando elaborado pelo
presidente da Junta de Freguesia da Nossa Senhora da Expectação, senhor João Rosinha,
com o objetivo de efetuar Geminação entre as duas autarquias. ----------------------------------------O senhor presidente da Junta deu ainda conhecimento à Assembleia de Freguesia
que no dia seis de dezembro último entregou um ofício ao senhor presidente da
Assembleia Municipal de Góis onde pediu o seu afastamento do Grupo do Partido
Socialista da Assembleia Municipal. Procedeu à leitura do referido ofício onde menciona
os motivos que o levaram a tomar esta atitude. Referiu que presta esta informação numa
base de transparência e lealdade para com a Assembleia de Freguesia. ------------------------------De seguida entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalhos, designadamente
“Discussão e votação da Terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
o ano de dois mil e dezasseis”. ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta, que
efetuou uma breve apresentação do documento em apreço. -----------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, o documento foi aprovado por
unanimidade e vai constituir o anexo II da presente ata. -------------------------------------------------No que concerne ao quinto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e aprovação do
Plano de Atividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e
dezassete”, o senhor presidente da Junta usou da palavra para apresentar o documento em
discussão. Enunciou três ações de relevo a concretizar no próximo ano, nomeadamente
beneficiação do Largo principal do Colmeal, com a construção de um coreto e espaço para
os ecopontos; construção de um imóvel no espaço da casa em ruínas ofertada pelos irmãos
João e Pedro Freire e beneficiação da cobertura da casa mortuária do Cadafaz. Referiu
ainda que a Junta pretende efetuar outras obras, destacando a construção de um tanque
DFCI em Capelo e melhoramento do tanque DFCI em Aldeia Velha, aguardando apenas a
abertura das candidaturas para o efeito. -------------------------------------------------------------
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--------Após alguns esclarecimentos, o documento foi aprovado por unanimidade e vai
constituir o anexo III da presente ata. -----------------------------------------------------------------------No sexto ponto da ordem de trabalhos “Assunção de Compromissos Plurianuais”.----------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta que
informou que este documento prende-se com a necessidade de aquisição de uma viatura e
que esta será paga por duas vezes, em anos diferentes. --------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, a documento foi submetido à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade e fica a constituir o anexo IV desta ata. ----------------------Os pontos quarto, quinto e sexto da ordem de trabalhos foram aprovados, por
unanimidade, em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao público: --------------------------------------------------------------------Usou da palavra o senhor António Gil que referiu que sendo a última sessão do ano,
ponderou bastante se deveria fazer alguma intervenção. -------------------------------------------------Congratulou-se pelas atas e editais da Assembleia, colocados na página de internet,
estarem em dia, no entanto deveriam colocar os anexos das atas. --------------------------------------Sobre a venda de material lenhoso, questionou se existe algum estudo ou projeto
para a área a cortar. --------------------------------------------------------------------------------------------Questionou ainda o valor gasto na visita e homenagem do senhor Comendador Rui
Nabeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na qualidade de presidente da Comissão de Melhoramentos da Cabreira, disse que
tinha ficado combinado que haveria fornecimento de pedra para a última obra realizada na
Cabreira, gostava de perceber porque não foi pago o transporte desta. --------------------------------Mencionou ainda a substituição de um degrau existente em pedra de xisto por um
em cimento na Rua Armando Ribeiro, sito Cabreira. ---------------------------------------------------Referiu que deveria ser terminada a obra de construção de acesso à entrada da
antiga escola da Cabreira. ------------------------------------------------------------------------------------Em nome do Grupo de Cidadãos por Góis e em seu nome pessoal desejou Feliz
Natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a colocação dos anexos das atas, o senhor presidente da Junta respondeu que
não fazia sentido serem colocados na página. ------------------------------------------------------------Em relação à venda de material lenhoso, disse que existe algumas árvores infetas,
daí a resolução em efetuar corte raso. ----------------------------------------------------------------------No que concerne ao fornecimento de pedra, o senhor presidente referiu que
desconhecia que a Comissão de Melhoramentos da Cabreira tenha solicitado outras coisas
além de pedra. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à despesa efetuada com a homenagem ao senhor Comendador, o
senhor presidente da Junta disse que recusava responder aquela pergunta. ---------------------------Interveio o senhor Artur Neves, manifestando a sua opinião sobre o corte raso que a
Junta vai efetuar, entendo que na área do Corterredor é um crime a Junta efetuar corte
raso, em vez de desbaste, pois o pinhal ainda é novo. ---------------------------------------------
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--------O senhor presidente da mesa bem como o senhor presidente da Junta manifestaram
o desejo de boas festas. --------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito
horas e cinquenta e cinco minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita a
aprovação e assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. -----------------------------

