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ATA NÚMERO QUATRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
--------Aos dias vinte e quatro do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas
dezassete horas e trinta minutos, no edifício-sede da Junta, situado na Rua Padre André de
Almeida Freire, Colmeal, 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 três 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 do Regulamento de Apoio aos Jovens Estudantes; -----------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, José Nunes Alves de Almeida e Rui
Manuel Almeida Nunes Neves. O deputado senhor Hans Elias Kollande faltou.---------------------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, foi proposto um Voto de Pesar pelo
falecimento do senhor Francisco Micael Kollande, irmão do senhor deputado Hans Elias
Kollande. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos “Aprovação da ata número três
barra dois mil e dezasseis”. ----------------------------------------------------------------------------------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de forma,
tendo sido esta ata aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos “Informação sobre o
expediente da Assembleia de Freguesia”. O senhor presidente deu conhecimento de um
convite formulado pela coletividade União Progressiva da Freguesia do Colmeal, para os
senhores deputados estarem presentes no almoço comemorativo do aniversário que se
realiza no próximo dia um de Outubro de dois mil e dezasseis, porém devem confirmar a
sua presença até ao dia vinte e seis do corrente mês. -----------------------------------------------------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 I da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------
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--------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta, para
prestar alguma informação que entenda pertinente. ------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta deu conhecimento que se encontra a estagiar, uma
jovem nos serviços administrativos da Junta, através de um protocolo estabelecido com a
Associação Florestal do Concelho de Góis. Referiu que o estágio durará até Julho do
próximo ano. Mencionou que atualmente ela está a desenvolver o trabalho de ordenar os
dados dos cemitérios da freguesia. O senhor presidente da Junta manifestou ainda o seu
agrado por, apesar de a jovem estar somente há uma semana a estagiar, já ter demonstrado
muita competência. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta informou que a Junta solicitou à ARH do Centro
autorização para se proceder à obra de reparação do açude da Ponte, que se encontra muito
danificado, podendo até ruir durante o Inverno que se aproxima. -------------------------------------Informou também que a Junta ainda não procedeu à venda de pinho porque teve
conhecimento que a madeira, à entrada da fábrica, baixou o valor de dez euros a tonelada.
-------Relativamente à homenagem prestada pela Junta ao senhor Comendador Rui
Nabeiro e a visita dos senhores Secretário de Estado do Ambiente e Secretário de Estado
das Florestas e Desenvolvimento Rural, realizada no dia dezassete de Setembro último, o
senhor presidente da Junta disse que lamenta certos comentários efetuados nas redes
sociais, bem como a preocupação com o custo do evento, entende que estes comentários só
podem provir de quem não está de boa-fé. Assumiu o lapso de não ter incluído no convite
que os senhores Secretários de Estado estariam no Cadafaz a aguardar a chegada do senhor
Comendador, proferiu que não foi intencional. -----------------------------------------------------------Por fim o senhor presidente da Junta colocou-se à disposição dos senhores
deputados para prestar algum esclarecimento que entendam como necessário. ----------------------O deputado senhor José Braz Victor congratulou-se com a visita dos senhores
Secretários de Estado bem como a homenagem prestada ao senhor Comendador. Sobre as
críticas, entende que se devem aceitar, no entanto pensa que a visita destes é benéfica para
os interesses da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa referiu que a visita dos mencionados senhores trouxe
vantagens, nomeadamente a limpeza das estradas Cabreira-Cadafaz-Candosa e a estrada
do Vale do Ceira, que se encontravam em muito mau estado. Acrescentou ainda que em
eventos futuros da Junta, o ponto de encontro seja no Cadafaz ou no Colmeal e jamais na
Câmara Municipal, assumindo esta apenas o papel de convidada. -------------------------------------O senhor presidente da Junta agradeceu a solidariedade da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte solicitou a palavra para
questionar se foi concretizado a receção do valor referente à alteração do contrato do apoio
do ICNF à equipa de Sapadores referente ao ano de dois mil e quinze. -------------------------------Referenciou que os caminhos públicos no Soito não foram limpos no presente ano. -
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--------Referiu ainda que, no seu entender, a Junta tem de programar antes do mês Junho as
limpezas das aldeias e caminhos, de forma a poder também efetuar a limpeza de terrenos
particulares em volta das aldeias, mediante o pagamento de acordo com o estipulado na
tabela, uma vez que atualmente há escassez de mão-de-obra disponível na freguesia para
este tipo de serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da mesa mencionou a limpeza de um local na Sandinha, onde
se situava uma fossa. ------------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor José Nunes Alves de Almeida mencionou a limpeza que foi
efetuada na estrada Vale do Ceira pela equipa contratada pela Câmara Municipal de Góis,
em que os excedentes ficaram nas bermas da estrada e com as chuvas irão acumular-se
entupindo as valetas. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor deputado José Braz Victor solicitou, se possível, a limpeza das valetas na
área próxima das aldeias. -------------------------------------------------------------------------------------No que concerne às limpezas efetuadas pela Junta, o senhor presidente da Junta
disse que as chuvas dificultam as limpezas, provocam o crescimento das ervas mais
rápido, no entanto entende que não foi dos anos mais difíceis. -----------------------------------------Relativamente ao apoio do ICNF à equipa de sapadores, o senhor presidente
esclareceu que já está resolvido e que a Junta já rececionou a mencionada transferência.
Acrescentou que o senhor Vice-Presidente do ICNF, Doutor Paulo Salsa, presente na
Homenagem ao senhor Comendador, caso fosse necessário, disponibilizou-se para ajudar,
dentro do quadro legal. ---------------------------------------------------------------------------------------O deputado senhor António de Anunciação Duarte solicitou informação sobre o
projeto para o Vale do Ceira que foi apresentado recentemente na Cabreira. -------------------------O senhor presidente da Junta disse que esteve presente nessa apresentação no
entanto não conseguiu perceber. Contou que o senhor Secretário de Estado do Ambiente,
também ali presente, referiu que existe um fundo norueguês mas não mencionou nenhum
projeto em concreto. Referiu que a Junta pretende solicitar uma reunião ao senhor
Secretário de Estado no sentido de obter mais informação concreta, que depois
oportunamente dará conhecimento à Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------Sobre o quarto e último ponto da ordem de trabalhos, designadamente “Discussão e
votação do Regulamento de Apoio aos Jovens Estudantes”. --------------------------------------------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da Junta, que
apresentou um pedido de desculpas por não ter enviado o documento em apreço
atempadamente, porém o documento só foi finalizado há dois dias, devido o Executivo ter
esteve absorvido com outras situações. ---------------------------------------------------------------------Após alguns esclarecimentos, o Regulamento foi aprovado por unanimidade e vai
constituir o anexo II da presente ata. ------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta por unanimidade. -------------------------------------------Nesta sessão não houve intervenções do público. ------------------------------------------
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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 sujeita a aprovação e assinada na
próxima sessão ordinária da Assembleia. -----------------------------------------------------------

