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--------------------------ACTA N.º 16 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 19 DE MAIO DE 2014 ---------------------------------------------------------No dia dezanove de Maio de dois mil e catorze, no edifício sede da União das
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 senhora vogal Ana Sofia
da Costa Lousado e o senhor vogal António José da Silva Breda. -----------------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 15), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REPARAÇÃO DE CAMINHOS
VICINAIS -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi solicitado à empresa
Arménio do Espírito Santos Batista Lda, as declarações de não divida à
Autoridade Tributária e Aduaneira a à Segurança Social. Disse ainda que este
esclarecimento era importante, uma vez que tinha sido esta empresa escolhida
para fazer a reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias, e que
na altura, e por lapso, não lhe tinha sido solicitados este elementos, sendo que
estes, eram fundamentais para salvaguardar a Junta da União das Freguesias.
3. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ---------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente à manutenção
dos espaços verdes, estava a ser difícil para a Junta da União acudir a todos
os lados ao mesmo tempo, e que devido a isso, e também pela extensa área
atribuída à junta da União, e ainda pela escassez de pessoal, os mesmos não
podiam ser feitos ao mesmo tempo. Disse ainda que estava a tentar negociar
com a Câmara Municipal, no sentido de chegar a um acordo para se flexibilizar
o pessoal, sendo que o objectivo era para que se fizesse o trabalho em
parceria, distribuído pelos vários locais, principalmente aqueles que tinham
uma área maior. ----------------------------------------------------------------------------------4. JARDIM DA QUINTA DA NORA ----------------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, informou que era necessário intervir neste
espaço, com a plantação de alguma árvores e a colocação de mobiliário
urbano, para tornar este espaço mais agradável, e de ao mesmo tempo dar-lhe
uma outra vida, para que o mesmo fosse mais atractivo e pudesse ser mais
frequentado pelos cidadãos. ------------------------------------------------------------------4. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que iria ser feita uma limpeza
geral nos cemitérios Velho e Novo de Antes. ---------------------------------------------A vogal, senhora Sofia Lousado, alertou para o facto de o espelho existente no
cardal, onde se faz a inserção da rua das Fábricas com a rua Principal, estar
parcialmente partido, dificultando ainda mais a visibilidade de quem pretende
entrar na rua Principal, e que era fundamental substituir por um novo. Disse
também que seria oportuno, uma vez que o existente estava partido, colocar
um outro para melhorar a visibilidade para o outro lado da estrada. ---------------Relativamente a esta questão o executivo deliberou, por unanimidade, adquirir
os espelhos para este local. -------------------------------------------------------------------O tesoureiro, senhor Benjamim Almeida, alertou para o facto de o Parque do
Areal, na Antes, precisar de uma limpeza geral, uma vez que na envolvente
existem algumas árvores que contribuem para que este local precise de uma
intervenção urgente. Disse também que era necessário regar as laranjeiras e
floreiras existentes. Disse ainda que estava a aproximar-se o dia de St.º
António, e que era necessário proceder-se à limpeza da fonte de St.º António e
sua envolvente, pois que todos os anos por essa data, o local era visitado por
muitas pessoas para comemorar o dia do Santo, e que inclusivamente
almoçavam neste local, razão porque era preciso estar atento e fazerem-se as
necessárias limpezas e reparações, se fosse caso disso. Mais disse que era
necessário regularizar as mesas que se encontravam fora do sítio, para que
quem quisesse almoçar neste local o pudesse fazer. Falou ainda na
necessidade de se substituir as travessas de madeira dos bancos existentes no
largo Mário Navega. Sobre este assunto o executivo deliberou, por
unanimidade, proceder à necessária reparação. ----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da mina da Chãs
designadamente da necessidade urgente de se fazer a intervenção para a sua
reparação, pois que poderia haver mais alguma derrocada, e colocar em causa
a galeria da mina. --------------------------------------------------------------------------------Disse também, que se fez uma pequena intervenção que consistiu na
colocação de aterro, na zona do caminho vicinal da Lagoa Seca, para que
fosse possível passar por aquele local. Disse que esta intervenção surgiu de
um reparo de um concidadão, em que a sua viatura ficou atascada no local, e
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que de facto se constatou que aquele local estava intransitável, razão pela qual
se fez a intervenção pontual. ------------------------------------------------------------------Sobre esta questão o senhor presidente João Santos disse que teria de se
descobrir a regueira que supostamente deveria existir neste local para o
escoamento das águas, tendo o senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, dito que
já andou no local à procura da tal regueira, mas que devido há imensa água
existente foi difícil encontrar. ------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas. -----------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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