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--------------------------------------- Ata 2/2015---------------------------------------------------------- Ao vigésimo nono dia do mês de Abril do ano de dois mil e quinze reuniu em sessão
ordinária a Assembleia da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e
Palhais com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------1. Período de antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------2. Ordem do dia; --------------------------------------------------------------------------------------2.1. Apreciação de uma informação do Presidente da Junta acerca da atividade da
Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------2.2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERENCIA DE 2014
2.3. Revisão do orçamento e PPI para o ano 2015
2.4 Outro Assuntos de Interesse para a Autarquia.----------------------------------------------------1- Período De antes da ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Presidente da
Assembleia de Freguesia, saudou toda a Assembleia presente, E agradeceu a todos os que
trabalharam arduamente para que a 3ª Romaria fosse um êxito. Seguidamente passou-se a
leitura da ata anterior, pelo Secretário da Assembleia, a qual foi aprovada por unanimidade,
faltou o elemento da Assembleia de Freguesia Nuno Maria Alves por motivos pessoais.------------2: Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------2.1 Apreciação de uma informação do Presidente da Junta acerca da atividade da
Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da União de
Freguesias, que depois de agradecer a presença de todos, começou por ler o relatório e dando
relevância aos assuntos mais importantes assim como ofícios expedidos, convites e
atividades da junta, sobre as intervenções na Assembleia Municipal, sobre a Ação Social,
transportes entre outros, o relatório faz parte integrante desta ata e fica arquivado. O
Presidente deu relevância a alguns assuntos mais relevantes.--------------------------------------------A Presidente da Assembleia questionou se alguém pretendia intervir sobre o relatório e
pediu a palavra.--------------------------------------------------------------------------------------
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------Américo Monteiro: Congratulou-se com o Programa da TVI em Cernache do
Bonjardim só lamenta mostrar-se tão pouco da Vila, O Presidente respondeu ao Sr. Monteiro
que a Coral que é a produtora que trabalha para a TVI e são eles que decidem o que filmam e
quem entrevistam. Mas adiantou também que tem conhecimento de que a TVI vai voltar para
o Festival do Maranho e que vai solicitar que mais paisagens da União de Freguesias sejam
apresentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------2.2. - Apreciação e votação da conta de gerência de 2014.---------------------------------------- Neste ponto a Senhora Presidente da Assembleia perguntou se alguém queria intervir não
havendo ninguém, foi a votação – Aprovado por maioria com um voto contra de Manuel
Marçal da Silva, não apresentando qualquer argumento ou declaração de voto.-----------------2.3. Revisão do orçamento e PPI para o ano 2015. Foi a votação a revisão do orçamento e
foi aprovado por maioria com um voto contra do Senhor Manuel Marçal da Silva.------------------ O Presidente da União de Freguesias Informou a Assembleia que quando algum dos
elementos desta Assembleia se manifestar com um voto contra terá que fundamentar o
mesmo, fazendo uma declaração de voto oral ou escrito conforme legislação em vigor. Assim
como tendo conhecimento quem não possa estar presente nas reuniões de Assembleia que
seja dado conhecimento antecipado á Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia para
que possa ser substituído.------------------------------------------------------------------------------------2.4 Outro Assuntos de Interesse para a Autarquia.-------------------------------Felismino Vitória: Pediu a palavra neste ponto para colocar ao Presidente algumas questões;
sobre o terreno do Cemitério do Nesperal e quando é colocada a Placa com o nome do
benemérito António Ferreira Leitão. Referiu também que o arranjo dos fontanários foi
importante mas o que fica junto ao café Salvador tiraram-lhe um bocado e ficou sem estética
nenhuma. Em relação as estradas florestais estão necessitadas de uma intervenção rápida
principalmente a da Moita e Robalo. Entregou o documento que vai ser arquivado fazendo
parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------------Elisabete Veloso; usou da palavra para relembrar mais uma vez que as ruas no Brejo
Cimeiro continuam sem nome e sem placas. Solicitou também a limpeza nas ruas e no largo
da Capela dos Porto dos Fusos. Referiu que a falta de bom senso dos Madeireiros começa a
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ser intolerável, pois quando cortam a madeira deixam as estradas em péssimo estado e por
vezes os ramos e restos ficam no meio da via de circulação pondo pessoas e bens em perigo.-----Américo Monteiro. Interveio para questionar se a Junta não pode tomar medidas
quantos aos lotes de terrenos que estão cheios de mato dentro da vila, e prosseguiu a sua
intervenção sobre uma sugestão que quanto a si iria facilitar toda a comunidade escolar, que
a rua Mário Cercal deveria ser a descer e não a subir, frisou que não tem qualquer interesse
nisso sendo morador da mesma rua mas pelo que observa todos os dias faria muito mais
sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Marçal da Silva, começou a sua intervenção exigindo que o Presidente da
União de freguesias de Cernache do Bonjardim Nesperal e Palhais não falasse nunca no
nome de Manuel Marçal da Silva ou qualquer outra pessoa aqui presente, e que quanto ao
relatório era um relatório de racismo e leu um documento de ofensas afirmações não
verdadeiras, a Presidente da Assembleia e o Presidente da União de Freguesias pediram ao
Senhor Manuel Marçal que entregasse o documento o qual se recusou a entregar o
documento era de teor provocatório lamentou estas atitudes apelou á elevação politica e á
discussão construtiva, fomos eleitos para unir e não para dividir, o povo da União de
Freguesias não se revê nas atitudes do Senhor Manuel Marçal da Silva que em nada
contribuem para a democracia Portuguesa ----------------O Presidente começou por responder ao Senhor Felismino dizendo que aceita que a
estética da Fonte de chafurdio ficou um pouco alterada mas os pedreiros acharam mais
seguro proceder assim, quanto às estradas florestais serão todas limpas existe um plano de
limpeza que está a ser seguido nas três freguesias.---------------------------------------------------------- Á Senhora Elisabete Veloso, o Presidente disse que quanto á limpeza será assim que
possível feita, nos nomes das ruas como já disse mais que uma vez os moradores têm que nos
fazer chegar um documento assinado pelos moradores com o nome das ruas e terminou por
dizer que quanto aos Madeireiros tem toda a razão, e que no relatório vem uma intervenção
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que fez na última Assembleia Municipal sobre o assunto, e que sempre que temos
conhecimento comunicamos a Camara e á GNR.------------------------------------------------------ Ao senhor Américo Monteiro, vai levar o assunto da Rua Mário Cercal á Câmara
Municipal, pois o trânsito não é da nossa competência.----------------------------------------------- Ao senhor Manuel Marçal, O presidente respondeu que mais uma vez lamenta toda a
posição que tem tomado nesta assembleia, relembrou que as actas da Freguesia de Palhais
não foram ainda entregues, e que este executivo tem em tido extrema dificuldade em enviar
documentos que têm sido pedidos pela DGAL e pelo Tribunal de Contas, pois não nos foi
dado nada nem em papel nem num computador onde diziam estar, pois o mesmo já foi a uma
Empresa de Informática e não foi possível tirar qualquer documento pois estava danificado
por completo.- O Presidente pediu ao secretário da mesa que todas as afirmações ficassem
em ata e que a partir de hoje as assembleias deveriam ser gravadas pois o senhor Manuel
Marçal não entrega os documentos que lê, e na assembleia seguinte nega o que lhe apetece.--------Não havendo mais membros desta Assembleia que quisessem intervir a Senhora
Presidente Maria Alice Coluna deu a palavra ao público presente tendo – se inscrito o Senhor
António Fernando Silva de Cascabaço-----------------------------------------------------------------------António Fernando Silva: Questionou o presidente qual o plano para o chafariz de
Cascabaço, um outro assunto que o preocupa é os arbustos da rotunda da Calvaria estão
demasiado altos o que o prejudica a visão dos condutores. O chafariz da estrada do rio está
uma vergonha não pode a junta fazer nada? E por fim terminou a sua intervenção deixando
uma sugestão se Romaria a S. Nuno não podia ser na data do seu nascimento.--------------------- O Presidente começou por agradecer ao Senhor António Fernando a sua intervenção, mas
que a junta deu os blocos e a obra ficou entregue ao Senhor Joaquim e que sabe que já
desapareceram alguns blocos, e o chafariz do Rio pertence a Estradas de Portugal e está
concessionado á Ascendi, já foi enviado um oficio a solicitar a intervenção do mesmo. E
quando a data da Romaria de S.Nuno é realizada para comemorar a sua canonização . ------------ Agradeceu o Sr. Presidente da Junta a disponibilidade manifestada por todos e, não
havendo ninguém mais que quisesse intervir, nem existirem outros assuntos dignos de
registo, a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão por volta
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das vinte e três horas, na qual se lavrou a presente acta a ser assinada por todos os membros
presentes. -----------------------------------

