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--------------------------ACTA N.º 26 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014 -----------------------------No dia seis de Outubro 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, 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 25), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. INFORMAÇÃO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA --------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento do teor da informação
elaborada pelo senhor secretário, Fernando Parreira, relativa à justificação para
a assistência técnica, na área da informática, para o apoio à União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da informação, e ainda
dar conhecimento ao técnico Jaime Alexandre Lopes Garcia, residente na rua
Branquinho de Carvalho n.º 12, 2.º Esquerdo, na Mealhada. ------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
3. CONVITES DA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA HERÁLDICA DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou, para conhecimento, os convites
a enviar aos convidados para a apresentação pública da Heráldica da União
das Freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------4. EXTENSÃO DE SAÚDE DE VENTOSA DO BAIRRO -----------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a este assunto,
já estava a tentar marcar uma reunião com a coordenadora do Centro de
Saúde da Mealhada, Drª. Ana Ernesto, e que face a isso, e depois da dita
reunião, daria conta do ponto da situação. -------------------------------------------------

O senhor vogal, António José Breda, disse que não podíamos ficar calados
perante esta situação de fecho iminente de mais um serviço público. -------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão,
estaria na linha da frente na defesa dos interesses da União das Freguesias. --5. FONTE DO POÇO CONCELHO ----------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, alertou mais uma vez para a
necessidade urgente de se reparar a fonte do poço Concelho, em Arinhos.
Disse ainda que esta questão estava a ser contestada pelos residentes em
Arinhos, e que por isso, e face ao que de facto se passa com a fonte, em que a
água se está a desperdiçar pelas fendas existentes no frontão da fonte, urge
intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------Face à urgência da intervenção, o executivo deliberou, por unanimidade
mandar reparar a fonte. -------------------------------------------------------------------------6. REPARAÇÃO DA MINA DA CHÃS -----------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi feita uma intervenção de
emergência na mina da Chãs, e que a mesma foi ao nível do desentupimento
da conduta e da limpeza da galeria da mina. Disse ainda que em relação à
limpeza da galeria e à caixa onde se encontra ligada a conduta, a mesma foi
feita pelo funcionário Alcídio Duarte, tendo dito que o desentupimento da
conduta foi feito com a ajuda dos Bombeiros Voluntários da Mealhada. ----------Disse ainda que enviou ofício de agradecimento aos Bombeiros Voluntário da
Mealhada, pelo apoio dado na resolução deste problema. ---------------------------7. CEMITÉRIOS ----------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou na questão da limpeza dos
cemitérios, e que era importante os mesmos estarem tratados para a altura do
dia de todos os Santos. Disse ainda, que era costume arranjar-se as sepulturas
temporárias com areia fina, utilizando-se para isso uma forma existente para o
efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------8. OPTIMUS TELECOMUNICAÇÕES – OPOSIÇÃO À INJUNÇÃO --------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi assinada uma procuração
à advogada, Dr.ª Daniela Esteves, para dar andamento à oposição à injunção
interposta pela Optimus Telecomunicações à União das Freguesias. -------------9. RUA DO FREIXAINHO – ANTES --------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para a degradação do piso do
troço do arruamento da rua do Freixainho, lado noroeste, e que era necessário
proceder-se à sua reparação com urgência. Disse ainda que neste troço de
arruamento passam muitas pessoas, e que o seu estado lhes causa muitos
transtornos. -----------------------------------------------------------------------------------------
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O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal para
reparar o arruamento. ---------------------------------------------------------------------------10. PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE ----------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que o senhor Aníbal Duarte,
que se encontra a fazer trabalho a favor da comunidade, tem feito um trabalho
exemplar na limpeza dos cemitérios Velho e Novo de Antes, e que afinal foi
uma decisão acertada termos aceite a sua colaboração para este trabalho. ----11. ESTRADA DE SERNADELO ------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que na estrada de ligação
Antes/Sernadelo, foi eliminada a zona da valeta em alguns sítios do
arruamento, prejudicando a zona da estrada, e consequentemente a segurança
das pessoas. Disse ainda que esta intervenção foi feita na zona das vinhas do
senhor Sarmento, e que se deveriam tomar medidas para obrigar o proprietário
a pelo menos repor as valetas. ---------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal de
Mealhada, a alertar para esta situação, e para tomar as medidas julgadas
necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------12. OLEÃO - LARGO MÁRIO NAVEGA, ANTES ---------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que o oleão existente no
largo Mário Navega, na Antes, raramente era limpo pelos serviços da Câmara
Municipal de Mealhada, e que isso causava alguns transtornos aos residentes
naquela área do aglomerado. -----------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal de
Mealhada, a solicitar para a sua limpeza periódica, e para tomar as medidas
julgadas necessárias no futuro. ---------------------------------------------------------------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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