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---------------------------ACTA N.º 7 --------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 13 DE JANEIRO DE 2014----------------------------Aos treze dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, no edifício sede da
União de Freguesias, em Mealhada, pelas dezassete horas e trinta minutos
reuniu o executivo da União das Freguesias, sob a presidência do Senhor.
João Carlos Ferreira dos Santos, presidente da União das Freguesias da
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. -----------------------------------------------------Estiveram ainda presentes, o senhor secretário Fernando da Silva Parreira, o
senhor tesoureiro Benjamim Nogueira de Almeida, a vogal Ana Sofia da Costa
Lousado e o vogal António José da Silva Breda. ----------------------------------------Apesar de ser uma reunião pública, não esteve ninguém presente durante esse
período. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente deu início à reunião, onde foram apresentados e
discutidos os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR ------------------------------A Junta da União de Freguesias deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da
reunião anterior (acta n.º 6), após se ter procedido à sua leitura. -------------------2. CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO NOVO DE ANTES ----O secretário Fernando Parreira apresentou as medições, memória descritiva,
planta do cemitério, e planta de pormenor tipo da sepultura, tendo referido que
estes elementos foram executados tendo em conta a estrutura do talhão seis
do cemitério novo de Antes. Disse ainda, e de acordo com o referido na acta
número seis, os elementos vão ser enviados para as empresas com sede
social na União das Freguesias. -------------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade enviar os elementos para as empresas
existentes na área geográfica da União das Freguesias. ------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos. 3. CURSO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS----------A Junta de Freguesia tomou conhecimento de uma comunicação da Câmara
Municipal, acerca da realização de um curso de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, promovido pela Câmara Municipal e pela MEAGRI. ------------O executivo deliberou por unanimidade, que os dois funcionários da autarquia
fossem frequentar esse curso. ----------------------------------------------------------------4. MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNÇÕES------------------------------------

O secretário Fernando Parreira comunicou que a máquina fotocopiadora
multifunções foi entregue na passada sexta feira, tendo o funcionário da
empresa dito que viria um técnico mais tarde para fazer a respectiva instalação.
5. ESPAÇOS AJARDINADOS----------------------------------------------------------------O secretário Fernando Parreira falou da questão dos jardins, tendo perguntado
ao senhor presidente qual o ponto da situação. O senhor presidente disse que
tinha de agendar uma reunião com o vereador José Calhoa para se definir de
vez esta situação. Disse ainda que, muito provavelmente teríamos de
contratualizar estes serviços a uma empresa especializada do concelho. --------6. ARRANJOS URBANISTICOS DIVERSOS---------------------------------------------O senhor presidente referiu a necessidade de se intervir na zona do largo de S.
José e rua da Póvoa, junto ao armazém desta autarquia, no sentido de
melhorar urbanisticamente este local, que se encontra degradado. Disse ainda
que era necessário solicitar à Câmara Municipal apoio topográfico, para servir
de base a esta intervenção. Sobre esta questão, foi deliberado por
unanimidade solicitar o apoio topográfico à Câmara Municipal. ---------------------O senhor presidente referiu ainda haver necessidade de se fazer uma
intervenção urbanística junto do largo Dr. António Antunes Breda, na Póvoa da
Mealhada, no sentido de resolver a questão dos contentores existentes, sem
contudo criar qualquer constrangimento no local, mais propriamente à casa
contígua a este espaço, de modo a criar-se a acessibilidade a este espaço para
as pessoas com mobilidade condicionada. ------------------------------------------------O secretário Fernando Parreira, informou que relativamente ao arranjo
urbanístico do largo do Cruzeiro, o senhor presidente da Câmara disponibilizou
os serviços técnicos para se fazerem os projectos para a requalificação deste
espaço. Informou ainda, que fez uma visita com o vereador José Calhoa, à rua
do Pique em Ventosa do Bairro, para verificar uma situação de um pequeno
espaço público, sendo que este espaço necessita de uma intervenção de
limpeza e de encaminhamento de águas pluviais, pelo que haverá necessidade
urgente de proceder a este pequeno arranjo, até para minimizar o mau aspecto
desta pequena área. -----------------------------------------------------------------------------7. FONTE DO POÇO CONCELHO E LAVADOUROS EM ARINHOS-------------Relativamente a esta questão, o secretário Fernando Parreira, informou que
tem de se proceder com urgência ao arranjo da Fonte do Poço Concelho, pois
que a base da mesma se encontra partida e a água é desperdiçada pela base
e corre para a linha de água próxima. Disse também que se teria de arranjar a
conduta de água da fonte do Poço Concelho para os lavadouros contíguos,
uma vez que a conduta está entupida e não corre qualquer água para os
tanques dos lavadouros. Disse que esta questão da desobstrução da conduta
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teria de ser resolvida pelos serviços da Câmara Municipal, pois tinham o
equipamento necessário. -----------------------------------------------------------------------8. ORGANIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS----------------------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, falou da questão da organização dos
cemitérios, e da necessidade de se decidir qual a melhor opção para a sua
organização nas questões relacionadas com a emissão dos alvarás e também
dos registos das inumações e transladações. Disse ainda, que era urgente
decidir sobre qual a melhor solução para a sua gestão, pois tinha-se de dar
resposta às recentes inumações, que estavam a ser feitas nos cemitérios de
Antes, de Ventosa do Bairro e Arinhos. Disse também, que o executivo teria de
chegar a uma solução sobre o modelo a adoptar, tendo explicado que, e
segundo o seu entendimento, o melhor seria fazer-se um registo global das
inumações da União, e fazer-se um registo parcial por cemitério relativamente
à emissão dos alvarás de concessão de terreno. Disse ainda que era
necessário agendar uma reunião com o responsável pela informática da
Lusaconta, Paulo Costa, para lhe comunicar das intenções do executivo, para
ele proceder aos ajustamentos necessário no programa de gestão dos
cemitérios, para se começar o mais rápido possível a fazer a gestão com base
na aplicação informática de suporte. --------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade adoptar as medidas referidas pelo
secretário, Fernando Parreira, e agendar uma reunião com o informático Paulo
Costa.------------------------------------------------------------------------------------------------9. COLOCAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE------------------O vogal José Breda falou da necessidade da colocação lombas na rua Mário
Navega, na Mealhada, entre o rio Cértima e a Adega Cooperativa. O senhor
presidente, acerca desta questão, disse que o local indicado seria junto da
casa do senhor Peres, uma antes e outra depois da curva. --------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse também haver necessidade de
implementar lombas na Antes, nas ruas da Fonte, da Sorte e de S. José, em
local a definir em conjunto com os serviços da Câmara Municipal. -----------------10. ÁGUAS PLUVIAIS--------------------------------------------------------------------------A vogal Ana Sofia Lousado referiu que no Cardal, mais propriamente na rua da
Fábrica, existe um problema relacionado com as águas pluviais, e que era
importante resolver, para ajudar a minimizar os constrangimentos causados em
dias de muita chuva.
11. FIXAÇÃO DE CONTENTORES----------------------------------------------------------O Vogal António Breda referiu que alguns contentores do lixo, não têm o
sistema de fixação no local, e que há necessidade de se fazer isso com

urgência, pois os contentores com o ventos, estão constantemente a sair do
local, o que pode vir a ser um problema para pessoas e bens. Disse ainda que
teria de se fazer um levantamento do número de contentores nesta situação. --12. VISITA DO SENHOR BISPO DA DIOCESE DE COIMRA-----------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, e no seguimento da visita pastoral do
senhor Bispo da Diocese de Coimbra à Paróquia de Ventosa do Bairro e Antes,
chamou a atenção para a necessidade urgente de se proceder à limpeza de
todos os espaços públicos envolventes a todo o património religioso, assim
como às capelas de S. José e de Nossa Senhora da Assunção, propriedade da
Junta de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------13. LIMPEZA DE ARRUAMENTOS E SARGETAS ------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para o facto com urgência, e
na localidade de Antes, se proceder à limpeza de todos os arruamentos,
sarjetas e entradas das casas, estas obstruídas pelas folhas das árvores e
outros detritos transportados pelas chuvas dos últimos tempos, incluindo a rua
do Pontão, até ao limite do Concelho, limpeza de toda a envolvente do
Pavilhão e lago do Sume, e dos cemitérios, trabalho este a executar pelos
funcionários da União. Disse também que teria de se fazer a recolha do monte
de lixo do pinhal a seguir ao caminho da Fonte, direcção a Sernadelo, e ao
monte de vidros na Lagoa Seca. Falou também que teria se colocar herbicida
em todas as ruas, onde se entender necessário. ----------------------------------------Disse ainda que estas questões poderiam ser minimizadas com a contratação
de um Assistente Operacional para a Antes, no âmbito de um Contracto de
Emprego Inserção (CEI). -----------------------------------------------------------------------14. REPARAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que era necessário reparar a
entrada da casa do senhor Idílio, na rua da Fonte, reparar a entrada da casa da
Raquel Louzado, na rua dos Caramouços, e também na saída da mesma rua
para o caminho do Madorninho, em frente à Travessa do Pinheiro Manso, bem
como reparar a valeta junto à casa da Susana Fernandes, na rua de S. José.
Disse também que teria de se pedir à Câmara Municipal a reposição das
grelhas nas caldeiras das árvores no parque de estacionamento das
Ferrugens. ------------------------------------------------------------------------------------------15. SEMÁFOROS DE ANTES-----------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, referiu também que, devido às avarias
constantes dos semáforos do cruzamento das ruas de S. Pedro, rua das Flores
e rua de S. José, seria de pedir a colocação de um espelho no cruzamento.
Disse também que se devia solicitar à Câmara Municipal a reposição do sinal
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de aproximação de semáforo, na rua 23 de Abril, junto do largo Dr. António
Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------16. CEDROS DO CAMINHO DA FONTE--------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de consultar
madeireiros para a eventual venda dos cedros existentes no caminho da fonte,
bem como proceder à limpeza da envolvente do espaço da fonte. -----------------17. ASSISTENCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORA-----------------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida referiu que era necessário pedir assistência
para a fotocopiadora existente na EB1, e sugeriu que talvez fosse melhor fazer
um contrato de assistência. --------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas e 15
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, e eu Fernando da Silva Parreira,
secretário, redigi e subscrevi, e vou assinar junto do Sr. Presidente, Tesoureiro,
e restantes vogais.
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