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--------------------------ACTA N.º 17 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 02 DE JUNHO DE 2014 --------------------------------No dia dois de Junho 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. -----------------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 16), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. CAMINHOS VICINAIS -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que os caminhos vicinais iriam
começar a ser reparados. Disse ainda que se iria começar na zona da Antes,
mais propriamente pelo caminho do Espargal, passando para o do Madorninho
e Lagoa Seca. Disse também que se iria fazer o troço de ligação a Ventosa,
mais propriamente o caminho denominado de Chantarices, uma vez que este
era no seguimento do caminho da Lagoa Seca. Disse também, que o caminho
desde o campo de futebol da Antes e até à inserção com o caminho da Lagoa
Seca, também era para arranjar. -------------------------------------------------------------Relativamente ao caminho de Vila Boa, referiu que o mesmo só seria reparado
quando se fizesse a travessia entretanto autorizada, uma vez que depois o
caminho ficaria novamente danificado junto da dita travessia. -----------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, referiu que não bastava arranjar os
caminhos, mas também fazer o tratamento da zona das bermas, com o corte
total das ervas que proliferam em todos ou quase todos, pois só assim é que o
trabalho ficaria bem feito. Perguntou ainda, se não era possível a Câmara
ceder a máquina específica para fazer este trabalho. ----------------------------------O senhor presidente ficou em falar com o senhor vereador responsável por
esta área, para saber se era possível disponibilizar a máquina. ----------------------

O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, referiu que se devia intervir nos
caminhos vicinais, antes do período das vindimas, para que os mesmos
ficassem em condições aceitáveis para o apoio aos agricultores. ------------------3. CEMITÉRIOS ----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, colocou a questão da discrepância
acentuada no cemitério novo da Antes, designadamente na colocação do
revestimento em mármore das sepulturas. Disse ainda que devia ficar
regulamentado que para a colocação do revestimento deveriam os
concessionários dirigir-se à Junta da União, para esta se pronunciar sobre o
tipo de intervenção na sepultura. Disse ainda que também deveria ficar
regulamentado da necessidade de um termo de responsabilidade pela
execução da obra. -------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, referiu que está a elaborar-se o
regulamento dos cemitérios da União, e que o mesmo já contempla estas
preocupações emanadas pelo senhor presidente, e que oportunamente o
mesmo será apresentado ao executivo para se pronunciar sobre o seu
conteúdo. -------------------------------------------------------------------------------------------4. PASSEIO SÉNIOR ---------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão do passeio sénior,
tendo dito que o mesmo já se fez durante os últimos três anos, e que era
importante para os seniores, uma vez que os mesmos têm perguntado se este
anos se vai realizar o dito passeio. Disse ainda tratar-se de um evento
referência, pois que é sempre um encontro em que os idosos aproveitam para
momentos de partilha e de convívio. --------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, levar a efeito o passeio sénior, sendo
que a data da sua realização será oportunamente definida em função da
agenda disponível. Deliberou ainda solicitar propostas de preços a três
empresas do ramo--------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 30
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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