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--------------------------ACTA N.º 27 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 --------------------------No dia três de Novembro 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 26), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. PEDIDO DE APOIO - JARDIM DE INFÂNCIA DA MEALHADA E ANTES --O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento do teor de um pedido
feito pelas professoras Maria Corália Simões e Maria Helena Reis, em nome do
Jardim de Infância da Mealhada e Antes, para o apoio à ida das crianças de
ambos os Jardins de Infância ao Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da
Foz, ver a peça Volta ao Mundo em 60 minutos. Disse ainda que as despesas
do transporte eram por conta da companhia de teatro, e que o preço do bilhete
era de 6.50€. --------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio com 5€ por criança --3. PEDIDO DE APOIO - CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE VENTOSA DO BAIRRO ------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um oficio enviado ,
pelo Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro, a solicitar
apoio com o bacalhau para o jantar de Natal da Instituição. Deu ainda
conhecimento do convite feito a todos os elementos do executivo para estarem
presentes no jantar, a realizar no dia 12 de Dezembro, pelas 18 horas, no
restaurante Octávio dos Leitões. -------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
na oferta de 20 Kg de bacalhau, e ainda com uma verba de 250€. ------------------

4. TERRENO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO FONTENÁRIO
DO LARGO DE S. MARTINHO EM ARINHOS ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que se deslocou ao terreno onde
se encontra implantado o poço que serve de abastecimento ao fontanário e
lavadouros do largo de S. Martinho em Arinhos, e este está totalmente
abandonado, em que proliferam as silvas e canas. Disse ainda que não era
razoável o poço estar implantado em terreno que não era da Junta da União
das Freguesias, sendo que apenas existe uma servidão pedonal para o acesso
ao mesmo, e que sempre que era necessário limpar, apenas se fazia na zona
de servidão, á volta do poço, e pouco mais. ----------------------------------------------Disse ainda, e na sequência da execução do muro de suporte em curso neste
local pela Câmara Municipal, que o dono do terreno contíguo lado poente
levantou alguns problemas relacionados com a sua implantação, tendo
argumentado que o mesmo não se estava a desenvolver no alinhamento dos
muros existentes. ---------------------------------------------------------------------------------Disse também que face a este cenário, se deslocou com o senhor secretário,
Fernando Parreira, para falar com o proprietário do terreno em causa, no
sentido de verificar se este estaria na disposição de vender o terreno, tendo
este dito que estaria interessado em vender, não adiantando contudo os
valores da venda. --------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que se ficou em avaliar o valor real do terreno, para dar
seguimento a esta questão, mas que era muito importante para a Junta da
União adquirir este terreno, pois só assim poderia cuidar convenientemente de
toda a envolvente, e de assim tornar mais digno este espaço. ----------------------O executivo deliberou, por unanimidade, concordar a aquisição do terreno,
tendo no entanto de se fazer primeiro a respectiva avaliação. -----------------------5. INSTALAÇÃO SANITÁRIA PÚBLICA EM ARINHOS ------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que se deslocou com o senhor
secretário, Fernando Parreira, ao largo de S. Martinho, em Arinhos, para se
definir o melhor local para a implantação da instalação sanitária pública. Disse
ainda que este largo possui características excelentes, e que era importante
não criar nenhum constrangimento na implantação de uma edificação, e que
esta, tinha de se enquadrar na envolvente, e se possível ficar o mais discreta
possível, tendo dito que o local mais apropriado seria do lado norte dos
lavadouros. Disse ainda que esta obra teria de ser contemplada para a
execução no ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, apresentou um estudo prévio com a
implantação proposta, sendo a mesma contígua a norte com os lavadouros, tal
como se tinha falado no local. Disse ainda que este local era de facto o que
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melhor se adaptava na envolvente, e que melhor podia servir a comunidade.
Alertou no entanto para a necessidade de se verem depois as infra-estruturas
existentes no local. Disse ainda que para a sua execução, teria de se dar
conhecimento prévio dessa intenção à Câmara Municipal, uma vez que o
terreno é da sua jurisdição. --------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o local da implantação
da instalação sanitária pública, e comunicar previamente à Câmara Municipal
essa intenção. -------------------------------------------------------------------------------------6. COLOCAÇÃO DOS BUSTOS NA MEALHADA -------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que se deveriam colocar os
bustos do Comendador. Messias Baptista, Padre António Breda e Dr. Américo
Couto nos pedestais existentes na Mealhada. Disse ainda, e face à actual
situação de provável roubo, o ideal seria executar os mesmos em compósito,
sendo que para tal teriam de se pedir os bustos originais para se fazerem
réplicas. Disse que se estavam a encetar diligências nesse sentido junto quer
da Câmara, que tem pelo menos um, quer das empresas que fizeram os bustos
originais. Disse no entanto, que era importante os pedestais serem preenchidos
com os bustos, ainda que em compósito, pois só assim fazia sentido estarem
nos locais onde estão. --------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a colocação dos
bustos do Comendador Messias Baptista, Padre António Breda e Dr. Américo
Couto, estes a executar em compósito -----------------------------------------------------7. RUA DO FREIXAINHO - ANTES ---------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou mais uma vez para a
necessidade urgente de se proceder à reparação, ou pavimentação da rua do
Freixainho, pois neste arruamento passam imensas pessoas, e ainda as
crianças que vão para o Pavilhão Desportivo do Sume. -------------------------------O senhor presidente, João Santos disse que ia comunicar esta questão à
Câmara Municipal, uma vez que tipo de intervenção é da sua competência, e
que os serviços administrativos iam fazer oficio ou enviar e-mail nesse sentido,
como aliás já tinha sido deliberado na anterior reunião. -------------------------------8. PASSAGEM INFERIOR DA ESTAÇÃO DA CP -------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, alertou para a situação da degradação
existente na passagem inferior da estação da CP na Mealhada. Disse ainda
que existe falta de iluminação, ou que esta é insuficiente, e que o pavimento se
encontra muito sujo, não dignificando nada este local. --------------------------------O senhor Presidente disse que os serviços administrativos iriam comunicar
este facto à CP. -----------------------------------------------------------------------------------9. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA -------------------------------------------------

O senhor vogal, António José Breda, informou que a rua Mário Navega, em
frente à casa do Sr. Peres, e ainda na rua principal do Cardal, junto à rotunda,
estavam focos de iluminação fundidos. ----------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para a situação de falta de
iluminação pública ao longo do viaduto sobre a linha do Norte – CP, e que esta
situação poderia criar alguns perigos para quem atravessa este viaduto, tendo
contado cerca de nove postes sem iluminação. -----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de participar estas avarias na
plataforma on-line disponibilizada para o efeito pela EDP. ----------------------------10. RUA MÁRIO NAVEGA - MEALHADA ------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, informou que a rua Mário Navega, desde
a rotunda do Cardal, e até á zona do rio Cértima, os passeios estavam em mau
estado de conservação, apresentando-se cheios de erva. ----------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que ia tratar desta questão com o
pessoal da União das Freguesias. -----------------------------------------------------------11. EXTENSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VENTOSA DO BAIRRO -----------O senhor presidente, João Santos, comunicou que está muito preocupado com
a situação da extensão do Posto de Saúde de Ventosa do Bairro, pelo facto do
mesmo se encontrar encerrado, e que continua à espera da comunicação da
coordenadora do Centro de Saúde da Mealhada, Dr.ª Ana Ernesto, para a
marcação de uma reunião, que já vem sendo prometida há algum tempo. Disse
ainda que lhe foi dito que o posto não era para encerrar, mas que neste
momento não havia disponibilidade de pessoal médico para assegurar a sua
abertura. --------------------------------------------------------------------------------------------12. UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE -------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, informou que estavam a ser preparados flyers
com publicidade para um módulo de formação de unidade de cuidados na
comunidade, e solicitou que se fizesse a sua divulgação através dos meios
disponíveis na Junta da União das Freguesias. Disse ainda que oportunamente
faria chegar essa informação para divulgação. ------------------------------------------13. PEDIDO PARA RECOLHA DE SANGUE NO EDIFICIO DA JUNTA EM
VENTOSA DO BAIRRO ------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado pelo
senhor enfermeiro Artur Lousado, de Antes, no sentido de saber da
possibilidade de se fazer a recolha de sangue no edifício da junta da União das
Freguesias, em Ventosa do Bairro. Disse ainda que o mesmo lhe comunicou
que seria para minimizar as questões da mobilidade das pessoas da Póvoa do
Garção e Arinhos. ---------------------------------------------------------------------------------
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O executivo deliberou, por unanimidade, não concordar com a recolha de
sangue no edifício em Ventosa do Bairro, por não existirem condições físicas
adequadas para a função, nem tão pouco poderem ser cumpridas as normas
de controlo de higiene e infecção. -----------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20.00 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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