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--------------------------ACTA N.º 19 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 27 DE JUNHO DE 2014 -------------------------------------------------------No dia vinte e sete 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 e o senhor vogal António
José da Silva Breda. -----------------------------------------------------------------------------A senhora vogal Ana Sofia da Costa Lousado faltou à reunião, por motivo de
férias -------------------------------------------------------------------------------------------------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 18), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. SIMBOLOS HERÁLDICOS DA FREGUESIA-----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, propôs para discussão e aprovação a
proposta da Comissão de Heráldica, consubstanciada na informação técnica
n.º 33/2014 desta comissão, para a alteração dos símbolos heráldicos
inicialmente aprovados por este executivo, e ratificados pela Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisado todo o processo, o executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração aos símbolos Heráldicos da União das Freguesias, e
remete-los à Assembleia de Freguesia da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, para este órgão, nos termos da alínea p) do n.º 1,
do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, estabelecer a respectiva
constituição. ---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos. 3. APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS --------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que foi enviada a esta Junta da
União das Freguesias uma informação técnica elaborada pelo engenheiro
florestal Luís Pereira, da Câmara Municipal de Mealhada, acerca da aplicação
de produtos fitofarmacêuticos, em que a mesma referia a necessidade legal da

autarquia, e para aplicar os referidos produtos, ser portadora de uma
autorização emitida pela D.G.A.V. -----------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, proceder ao pedido de autorização à
DGAV, para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. -------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -4. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ---------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que teve uma reunião com o
senhor vereador José Calhoa, acerca da questão dos espaços verdes da área
da Mealhada, e que ficou definido que a Junta da União daria uma ajuda na
limpeza de todas as urbanizações, e que a Câmara Municipal disponibilizaria o
tractor corta relva para a Quinta dos Coutos e Quinta da Nora. ---------------------Ainda em relação a esta questão, o executivo analisou uma proposta
apresentada por Carlos Manuel Alexandre Ferreira, respeitante à execução dos
espaços ajardinados atrás referidos, e face aos valores apresentados,
deliberou, por unanimidade, não considerar a proposta, por achar os valores
exagerados. ----------------------------------------------------------------------------------------5. V MOSTRA DE SABORES E SABERES ----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da realização da V
Mostra de Sabores e Saberes, em Ventosa do Bairro, e da necessidade de se
falar com as associações e os artesãos para definir a sua participação no
evento. Disse ainda que teria de se agendar uma reunião com as associações
e artesãos para se definirem os pormenores com vista à preparação da
logística necessária para este evento. ------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do evento nos
dias 28, 29, 30 e 31 de Agosto de 2014, em Ventosa do Bairro. --------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -6. CANÍDEOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, alertou para o problema relacionado
com os canídeos abandonados, existentes na via pública, e referiu que esta era
uma questão de saúde pública, e que convinha alertar as entidades
competentes para os tentar recolher para o canil Municipal. -------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar e-mail para a Câmara Municipal
a comunicar este problema. -------------------------------------------------------------------7. REPOSIÇÃO DE BUSTOS NA MEALHADA -----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão dos bustos das
personalidades da Mealhada, e propôs fazer réplicas em compósito dos bustos
do Padre Breda, do comendador Messias Batista e do Dr. Américo Couto.
Disse ainda que era importante fazer a recolha dos moldes, para que as
réplicas fossem o mais semelhante possível com o original. Disse também que
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era importante preencher os pedestais existentes com estes bustos para que
estes locais ficassem completos na função para que foram construídos. ---------O executivo deliberou, por unanimidade, pedir cotação a empresas do ramo
para a sua execução. ---------------------------------------------------------------------------8. FONTE DE MERGULHO DA PÓVOA DA MEALHADA ---------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão de fonte de mergulho na
Póvoa da Mealhada, e da necessidade de se fazer uma intervenção na
envolvente da mesma. Disse ainda que o local é bastante interessante, e era
importante dar mais visibilidade à fonte, para que as pessoas a pudessem usar.
Disse também que teria de se falar com o proprietário do terreno contíguo, no
sentido de este ceder uma pequena parcela de terreno, para que se
melhorassem os acessos, bem como a envolvente. ------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, contactar o proprietário do terreno no
sentido de se chegar a acordo sobre a tal parcela de terreno, tendo ficado o
senhor presidente responsável por o fazer. -----------------------------------------------9. RUA DE S. JOSÉ NA ANTES -------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou de uma irregularidade no piso da
estrada da rua de S. José, junto do n.º de policia 77, na Antes, provocada pelas
raízes dos pinheiros existentes, tendo dito que no local já caíram algumas
pessoas, e que era urgente proceder-se à sua reparação. ---------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal, a
solicitar a reparação urgente destas irregularidades no pavimento da estrada. -10. ESTRADA DE SERNADELO ------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que na estrada de
Sernadelo, o senhor Gonçalo Sarmento, nos trabalhos de preparação da vinha,
arrasou a zona da valeta com terra, e que nestas condições as águas pluviais
serão impedidas de correr nas mesmas e vão invadir a zona da estrada. --------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal, a
solicitar que a mesma intervenha na resolução desta questão, uma vez que a
estrada é da sua competência. ---------------------------------------------------------------11. VITRINA DO LARGO MÁRIO NAVEGA EM ANTES -----------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que a vitrina existente no
largo Mário Navega, na Antes, e que se encontra fixa na parede da Capela de
S. Pedro, tem o vido partido e que a sua base de fixação se encontra também
danificada. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, proceder à reparação da vitrina. -------12. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA -----------------------------------------------

O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou as avarias na iluminação
pública nos seguintes locais: ------------------------------------------------------------------Avenida Dr. Manuel Lousado, junto ao café Cocas, na rua dos Caramouços, ao
lado do n.º 61 e na rua de S. José, em frente ao n.º 45. -------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de participar estas avarias na
plataforma on-line disponibilizada para o efeito pela EDP. ----------------------------13. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi contactado pelo
engenheiro da Câmara Municipal de Anadia, Carlos Cosme, para comunicar a
necessidade urgente da reparação da ponte da ribeira da Serra, no lugar de
Vila Franca, e que para tal era necessário sinalizar o corte da estrada, na saída
nascente de Ventosa do Bairro. Disse ainda que o engenheiro lhe comunicou
que assim que a reparação da ponte estivesse para começar, comunicaria para
se proceder à sinalização deste troço. Disse também que comunicou ao senhor
engenheiro, Carlos Cosme, a necessidade de se fazerem os necessários
procedimentos para a comunicação oficial junto da Câmara Municipal de
Mealhada, uma vez que esta estrada era da sua competência. ---------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.30 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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