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ATA NÚMERO TRÊS DE DOIS MIL E DEZASSETE
--------Aos dias vinte e quatro do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze
horas e trinta minutos, no edifício administrativo do 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 dois barra dois mil barra dois mil e dezassete;
--------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 primeira alteração à tabela de taxas e licenças
referente ao ano de dois mil e dezassete; -------------------------------------------------------------------Quinto: - Ponto de situação da Pedreira da União das Freguesias. ------------------------------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 António de
Anunciação Duarte, que faltou. ------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presentes os
senhores Raul Lourenço das Neves, Rui Manuel Almeida Nunes Neves e António José
Nunes Gil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia
funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. --------------------------------------------Antes de entrar na Ordem de trabalhos e havendo necessidade de alterar esta pelo
facto de a Junta de Freguesia pretender efetuar a venda de material lenhoso afetado pelo
incêndio que atingiu o território da União das Freguesias, o senhor presidente colocou à
consideração da Assembleia de Freguesia a nova ordem de trabalhos, que foi aceite por
consenso e é a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------Primeiro: - Aprovação da Ata número dois barra dois mil barra dois mil e dezassete;
--------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 primeira alteração à tabela de taxas e licenças
referente ao ano de dois mil e dezassete; -------------------------------------------------------------------Quinto: - Ponto de situação da Pedreira da União das Freguesias. ------------------------------Sexto: - Venda de material lenhoso; -----------------------------------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Aprovação da ata número dois
barra dois mil e dezassete.” ----------------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, a ata foi aprovada por unanimidade, com a introdução de alterações
de forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos: “ Informação sobre o
expediente da Assembleia de Freguesia”. -----------------------------------------------------------
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--------O senhor presidente da mesa deu conhecimento do convite formulado pela União
Progressiva da Freguesia do Colmeal para participar na caminhada realizada em maio
último. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “ Discussão de
assuntos de interesse para a Freguesia”. ------------------------------------------------------------ --------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 IV da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta solicitou a palavra para, em seu nome pessoal e em nome
do Executivo, apesar de este não ter reunido antecipadamente mas na certeza que os outros
elementos o acompanham na apresentação das propostas, designadamente um Voto de Pesar
pelas vítimas do incêndio de Pedrogão Grande, destacando as vítimas oriundas de Aldeia
Velha, povoação da nossa comunidade, que tinham vindo participar no almoço de
regionalismo no Sobral, e um Voto de Solidariedade com as populações afetadas de todos
os concelhos atingidos pelo incêndio. -----------------------------------------------------------------------A mesa da Assembleia aceitou as propostas e deliberou submete-las à votação, tendo
sido ambos os Votos aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------Relativamente ao incêndio que deflagrou na freguesia de Alvares e atingiu a União
das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, o senhor presidente da Junta deu conhecimento dos
votos de solidariedade recebidos pela União das Freguesias, ainda bem cedo, nomeadamente
do senhor Comendador Rui Nabeiro e do senhor Presidente da Junta de Freguesia da Nossa
Senhora da Expectação, João Rosinha. ---------------------------------------------------------------------Informou que pretende fazer um levantamento das necessidades, pois dois amigos
disponibilizaram-se para oferecer bens que venham a ser necessários. --------------------------------Manifestou-se dizendo que neste período difícil contou com a solidariedade de muitas
pessoas, porém das entidades concelhias locais sentiu um abandono total. ---------------------------Referiu ainda que a Junta recebeu um colete da Proteção Civil que permitiu ao
presidente deslocar-se livremente durante o incêndio no entanto não recebeu rádio para
efetuar comunicações. Acrescentou que acredita que se a Junta tivesse sido ouvida, a área
ardida teria sido substancialmente reduzida. ---------------------------------------------------------------Relativamente a outros assuntos de interesse para a freguesia o senhor presidente da
Junta, o senhor presidente da Junta disse que relativamente à antena da Vodafone, irão
solicitar um contador à EDP para colocar na torre do relógio da Cabreira, que por lapso
ainda não foi tratado. -------------------------------------------------------------------------------------------Lamentou que tenha sido furtado material sanitário de uma das casas de banho da
zona balnear junto ao lagar da Cabreira, logo após a abertura destas na época balnear. -------------Sobre o incêndio, o senhor António José Gil referiu que acompanhou todo o período
de incêndio, pensa que é importante no futuro fazer reflexões sobre o que aconteceu mas
entende que ainda é muito cedo, sugeriu fazê-lo na reunião de setembro. Mencionou as
diferenças entre a proteção civil e o combate a incêndios. Disse ainda que aquilo que
acompanhou nos bombeiros em Góis, entende que funcionou até relativamente bem a parte
da proteção de civil. -----------------------------------------------------------------------------------------Propôs em nome do Grupo de independentes por Góis um voto de reconhecimento aos
bombeiros sapadores espanhóis pelo seu esforço e desempenho no combate deste incêndio.
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--------A mesa aceitou a proposta, que após submetida à consideração dos membros da
assembleia, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------Propôs que futuramente, há semelhança de outras instituições, as atais sejam
distribuídas antecipadamente, para não se perder muito tempo neste ponto, como aconteceu
na sessão anterior -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que uma vez que a assembleia de freguesia não
tem funcionário, não haverá qualquer inconveniente em a Junta assegurar essa distribuição.
---------O senhor presidente da Assembleia lamentou o facto de as pessoas do Cadafaz terem
sido evacuadas muito cedo, deixando a terra praticamente abandonada, e os bombeiros só
lá terem chegado ao fim do dia. -------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que a GNR andou a evacuar as pessoas e nem
informou a Junta de Freguesia sobre essa intenção. -------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar da palavra, entrou-se no quarto ponto da ordem
de trabalhos: “Discussão e votação da primeira alteração à tabela de taxas e licenças
referente ao ano de dois mil e dezassete”. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta explicou o motivo da presente proposta nomeadamente
que anteriormente não tinha sido previsto a equipa de sapadores efetuar serviço sem recurso
às máquinas da Junta, e que atualmente algumas pessoas contactaram a Junta nesse sentido.
---------O senhor Hans Elias Kollande solicitou alguns esclarecimentos sobre o
funcionamento da equipa de sapadores. ---------------------------------------------------------------------Como mais ninguém desejou usar a palavra sobre a presente proposta, a mesma foi
submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade, e fica a constituir o anexo II da
presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------Entrando-se no quinto ponto da ordem de trabalhos, designadamente “Ponto da situação da
Pedreira da União das Freguesias”. --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da assembleia concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta
que Informou que a Direção Geral de Energia e Geologia solicitou à Junta de Freguesia
informação sobre o ponto de situação da pedreira. O senhor presidente disse que a Junta já
respondeu que aguardava a aprovação por parte da Câmara e Assembleia Municipal de Góis.
Disse que é lamentável a situação de impasse com este processo por parte da Câmara
Municipal de Góis, manifestou preocupação com o aproximar da data final da licença
provisória, designadamente trinta e um de julho de dois mil e dezassete, e a Câmara ainda
não concluiu o processo de aprovação para a Junta remeter os documentos à Direção Geral
de Energia e Geologia. ---------------------------------------------------------------------------------------No sexto ponto da ordem de trabalhos “Discussão e votação de uma proposta de venda
de material lenhoso”. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta explicou que esta proposta prende-se com a venda do
material lenhoso atingido pelo incêndio. -------------------------------------------------------------------Como ninguém desejou usar da palavra, a proposta foi submetida a aprovação, tendo
sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------Os pontos da ordem do tida foram aprovados, por unanimidade, em minuta. -----------------Da parte do público, foram efetuadas três intervenções, nomeadamente da senhora
Paula Santa Cruz, senhor Virgílio e senhor Silvério, todos do Cadafaz, que manifestaram o
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seu desagrado pelos elementos da Junta não terem ido ao Cadafaz no período de incêndio
nem terem disponibilizado qualquer tipo de apoio à população da referida aldeia.
Congratularam-se com o apoio recebido pelas instituições concelhias a quando da
evacuação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta disse que esteve onde conseguiu estar, inclusive esteve
na aldeia e em contacto com os familiares do senhor André Gaspar de Almeida, no dia
anterior ao funeral e no próprio dia do funeral. -----------------------------------------------------------Lamentou que efetivamente por parte da Câmara Municipal de Góis não foi
comunicado a evacuação das pessoas da aldeia nem sequer qualquer tipo de comunicação
em termos de incendio. --------------------------------------------------------------------------------------No fim, o senhor presidente da Junta, propôs um voto de pesar pelo falecimento do
senhor André Gaspar de Almeida, que por lapso não apresentou inicialmente, a quando dos
outros votos de pesar. -----------------------------------------------------------------------------------------A mesa aceitou a proposta e aprovou por unanimidade. -----------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito horas
e vinte minutos, dela se lavrando a presente ata que vai ser sujeita a aprovação e assinada
na próxima sessão ordinária da Assembleia. --------------------------------------------------------

