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ATA NÚMERO DOIS DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias vinte e um do mês de Maio do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezassete
horas, no edifício-sede da Junta, situado no Colmeal, reuniu em sessão extraordinária a
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ----------------------------------------------------Primeiro: Discussão e votação de uma proposta de alteração de taxas a aplicar nos
Cemitérios da Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------Segundo - Discussão e votação da segunda alteração à Tabelas de Taxas e Licenças
para dois mil e dezasseis; -------------------------------------------------------------------------------------Terceiro - Esclarecimentos de alguns assuntos que se prendem com o interesse da
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Hans
Elias Kollande, na qualidade de segundo secretário, em substituição do senhor deputado
António de Anunciação Duarte que faltou. ----------------------------------------------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores deputados Raul Lourenço das Neves, Rui Manuel Almeida Nunes Neves e José
Nunes Alves de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------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 “Discussão e votação de uma
proposta de alteração de taxas a aplicar nos Cemitérios da Freguesia”. -------------------------------Ninguém desejou usar da palavra, sendo o documento colocado à votação, foi
aprovado por unanimidade, ficando a constituir o anexo I da presente ata. ---------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação da segunda
alteração à Tabelas de Taxas e Licenças para dois mil e dezasseis”. Na sequência do ponto
anterior, nomeadamente a aprovação da alteração de taxas a aplicar nos Cemitérios da
Freguesia, a Junta de Freguesia solicitou a integração dessa alteração na Tabela de Taxas e
Licenças para o presente ano, que foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Esclarecimentos de alguns
assuntos que se prendem com o interesse da Freguesia.” ------------------------------------------------O senhor presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta, em
virtude da presente sessão ter sido solicitada pela Junta. -----------------------------------------------O senhor presidente da Junta iniciou a sua intervenção efetuando a leitura de uma
carta, documento este que constituí o anexo II desta ata, e onde solicita a sua substituição
nas funções de Presidente da Junta, o mais breve possível, enunciando os motivos da sua
decisão.
Menciona igualmente que numa determinada altura, durante uma reunião da
Comissão Política do Partido Socialista presidida pela senhora Dra. Maria de Lurdes

2

Oliveira Castanheira, que exerce as funções de Presidente da Câmara Municipal de Góis e
perante uma assistência de cerca de vinte e cinco militantes, o militante senhor Miguel
Mourão afirmou que a senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis poderia vir a ter
problemas com os senhores Vereadores da Oposição por ter aceitado documentos fora do
prazo para uma reunião da Câmara Municipal de Góis, referindo que esses documentos
eram para licenciar uma pedreira do Sr. Presidente da Junta. O senhor presidente da Junta
na altura questionou “Para mim?”, ao qual o referido senhor respondeu afirmativamente. ---------Inclusive esses mesmo senhor afirmou que iria estar mais atento às atividades da
Junta de Freguesia de Cadafaz e Colmeal. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta mencionou ainda que na sequência da senhora
Presidente da Câmara adiar sucessivamente o esclarecimento que lhe tinha solicitado sobre
o proferido pelo mencionado senhor, questionou-a sobre os interesses deste. Referindo que
a dado momento a senhora Presidente da Câmara disse publicamente que o senhor
Presidente da Junta queria era “palco” e “protagonismo”. Perante esta situação o senhor
Presidente da Junta transmitiu-lhe que iria solicitar a sua substituição nas funções de
Presidente da Junta, ao qual a senhora Presidente da Câmara respondeu-lhe que não tinha
problema, avançaria o segundo. -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa e os senhores Deputados da Assembleia intervieram
no sentido de solicitarem ao senhor Presidente da Junta que reconsiderasse a sua posição,
bem como manifestaram o seu apoio ao senhor Presidente da Junta, mencionando que falta
pouco mais de um ano para o fim do mandato e tendo em conta a população que reside
neste território, na sua maioria idosa. -----------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Braz Victor solicitou um pequeno intervalo para poder
conversar particularmente, sobre este assunto, com o seu colega de bancada,
designadamente o deputado senhor José Nunes Alves de Almeida. ------------------------------------O senhor Presidente da Mesa após consultar a respetiva Assembleia, concedeu o
intervalo solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------Retomados os trabalhos, os deputados senhores José Braz Victor e José Nunes
Alves de Almeida, em nome da bancada do Grupo Cidadãos por Góis, propuseram um
voto de confiança ao senhor presidente da Junta, proposta essa aceite pela mesa. -------------------O senhor Presidente da Mesa colocou a referida proposta à consideração dos
senhores deputados da Assembleia, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------Após a intervenção dos senhores Deputados, o senhor Presidente da Junta
agradeceu o apoio e o voto de confiança da Assembleia bem como reconsiderou a sua
posição, retirando o seu pedido de substituição. ----------------------------------------------------------Foi de igual forma aprovada uma comissão de acompanhamento para consulta e
verificação da parte administrativa da Junta, constituída pelo presidente da Assembleia
senhor Mário de Almeida Fragoso e pelos deputados senhores José Nunes Alves de
Almeida e Raul Lourenço das Neves. ---------------------------------------------------------------
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--------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezanove
horas, dela se lavrando a presente ata que vai ser aprovada e assinada na próxima sessão
ordinária da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------

