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--------------------------ACTA N.º 23 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 25 DE AGOSTO DE 2014 ----------------------------------------------------No dia vinte e cinco de Agosto 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. ---------------------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 22), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. JOGOS INTER-FREGUESIAS-------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que recebeu e-mail da Câmara
Municipal, com a convocatória para uma reunião, cujo assunto era relacionado
com a realização de jogos inter freguesias, jogos estes, do tipo dos jogos sem
fronteiras. Disse ainda que para esses jogos eram necessárias cerca de quinze
pessoas. Disse também que depois de saber mais pormenores daria mais
explicações na reunião do executivo. -------------------------------------------------------3. REPARAÇÃO DE CAMINHOS VICINAIS ---------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que tem andado a supervisionar a
reparação dos caminhos. Disse ainda que o último caminho que se reparou foi
junto aos aviários da D. Lucécia, em que se fez uma intervenção com uma
pequena ripagem para a colocação da plataforma do caminho, onde ela estava
primitivamente, isto porque com a utilização do mesmo, foram passando para o
terreno da proprietária em causa, desviando assim a zona do caminho. ---------O senhor secretário, Fernando Parreira, chamou à atenção para a reparação
urgente do caminho do Passeio, na Póvoa do Garção, uma vez que o mesmo
se encontra em mau estado, e inclusivamente já tem tido algumas reclamações
das pessoas que utilizam este caminho. ---------------------------------------------------4. LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE -------------------------------------------

A senhora vogal, Sofia Lousado, falou da questão da colocação das lombas
redutoras de velocidade, na rua de St.ª Luzia, na entrada do lugar da Póvoa do
Garção. ---------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar ofício à Câmara Municipal, a
solicitar a sua colocação urgente. ------------------------------------------------------------5. V MOSTRA DE SABORES E SABERES ----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que a inauguração da V
Mostra de Sabores e Saberes da nossa terra, em Ventosa do Bairro era dia
vinte e oito de Agosto, pelas dezoito horas e trinta minutos, e que era
importante estar todo o executivo representado no evento. --------------------------Disse ainda que já estava tudo preparado para o certame arrancar, e que
esperaria que o mesmo fosse um sucesso, tal como o tinha sido em anos
anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------6. PINTURA DE PATRIMÓNIO --------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão da pintura do
património. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que teria de se pedir cotação a
empresas para executar este trabalho. -----------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, pedir cotação a empresas do ramo,
para a pintura prioritária dos cemitérios novo e velho de Antes, capelas
mortuárias de ambos e do cemitério Paroquial de Ventosa do Bairro. -------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, referiu que passou em Ventosa e na
Antes, e que estes locais se encontravam mais limpos que a Mealhada, ao que
o senhor presidente respondeu que não era bem assim, até porque se estava a
fazer um esforço muito grande para resolver as questões da limpeza em todos
os locais da União das Freguesias. ---------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, disse ainda, que a regueira junto ao
Gameiro, não fazia o escoamento das águas pluviais, e que era importante ver
esta questão. Em relação a isso, o senhor presidente disse que o problema
tinha a ver com a diferença de cotas, que não permitiam o escoamento eficaz
das águas. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, disse também, que a estrada de ligação
ao Travasso estava degradada na zona da União das Freguesias, e que
convinha alertar a Câmara Municipal para esse facto. Disse ainda que o jardim
da Quinta da Nora precisava que se cortasse a relva. Disse também que a rua
Amarela precisava de ser limpa nas bermas. ----------------------------------------------
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Referiu também a necessidade de se conhecer o património da União das
Freguesias. Sobre esta questão, ficou agendada a visita para o dia 11 de
Outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, disse ainda que a questão das águas
pluviais da zona da rua Principal, no Cardal, ainda estava por resolver, e que
na rua das Padeiras, a zona de entrada da casa do senhor Miguel Breda,
estava danificada. O senhor presidente, e em relação à primeira questão, disse
que esta era da responsabilidade da Câmara Municipal, e que mais uma vez se
ia alertar a mesma para esta questão, tendo dito em relação à segunda
questão que iria providenciar para a sua reparação, assim que fosse possível. O senhor secretário, Fernando Parreira, alertou para o facto de a rua das
Flores, na Mealhada, estar com ervas nas suas bermas, tendo o senhor
presidente dito que esta questão estava a ser resolvida. ------------------------------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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