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--------------------------ACTA N.º 39 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 27 DE ABRIL DE 2015 ----------------------------------------------------No dia vinte e sete de Abril de dois mil e quinze, 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 38), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. 2.ª VOLTA À BAIRRADA EM BICICLETA ----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que à semelhança do ano
passado, a Junta da União das Freguesias apoiou a 2.ª volta à Bairrada em
bicicleta. Disse ainda que esteve presente na cerimónia de entrega dos
prémios, e que a organização ofereceu uma camisola à União das Freguesias.
3. COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA ------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da realização do dia
Mundial da Criança em Ventosa do Bairro. Disse ainda que este evento se
tinha vindo a realizar nos últimos anos, e que era importante continuar a fazê-lo
para as crianças desta área geográfica. ---------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, disse que a Câmara Municipal ia organizar no
dia 31 de Maio e 1 de Junho, no Parque da Cidade, um mega evento alusivo ao
tema, e que iriam ser convidadas a participar todas as escolas do concelho. ---O senhor presidente, João Santos, disse que o melhor seria integrar todas as
crianças no parque da cidade, para que em conjunto comemorarem este dia, e
que não fazia sentido celebrar-se em Ventosa do Bairro, quando as mesmas
poderiam estar todas juntas no Parque da Cidade, espaço privilegiado do
concelho. Disse ainda que iria saber junto da Câmara Municipal pormenores
sobre a realização do evento, e qual a logística disponível para deslocar as
crianças para o Parque da Cidade, e que depois se anunciava publicamente
esse facto. -------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que era importante para as
crianças desta área geográfica continuar a realizar-se este evento em Ventosa
do Bairro, uma vez que a comemoração deste dia já era tradição, e que não
concordava com a sua não realização. -----------------------------------------------------O executivo deliberou, por maioria, com o voto contra do senhor secretário
Fernando Parreira, pela não realização da comemoração do dia Mundial da
Criança em Ventosa do Bairro. ---------------------------------------------------------------4. PARQUE URBANO DE VENTOSA DO BAIRRO -----------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão do Parque Urbano de
Ventosa do Bairro. Perguntou se valia a pena voltar a fazer pressão sobre a
Câmara Municipal para promover a sua execução o mais rápido possível. Disse
também que esta obra estava incluída no memorando eleitoral, e que era uma
bandeira que tínhamos de defender, até para salvaguardar a nossa posição
perante os nossos concidadãos. Disse ainda que o local para a sua execução
existe numa área privilegiada, e que este tipo de espaço de lazer era
necessário para esta área geográfica do concelho. -------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que era importante fazer todos os
possíveis para que esta infra-estrutura fosse executada. -----------------------------5. LARGO DAS SOBREIRAS - ARINHOS ------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado por um
concidadão de Arinhos, senhor Rogério Barreto, no sentido de a Junta da
União das Freguesias proceder ao rebaixamento do lancil, junto de uma
entrada para um terreno seu, com frente para o largo das Sobreiras, em
Arinhos, para assim ser possível o acesso ao terreno. --------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar executar o rebaixamento do
lancil, de forma a garantir o acesso ao terreno. ------------------------------------------6. VI MOSTRA DE SABORES E SABERES ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da realização da VI
Mostra de Sabores e Saberes em Ventosa do Bairro. Disse que teria de se
começar a delinear os preparativos para mais uma edição. --------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que este ano teria de se organizar a
área dos saberes de forma diferente, no sentido de se colocar cada artesão
numa área independente, e não como o tem sido feito até aqui em que se
colocam três artesãos no mesmo contentor. ----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou em trazer na próxima reunião o
levantamento topográfico do largo do Areal, para se estudar a melhor forma de
enquadrar as tendas para os artesãos, para se começar a preparar mais um
evento de referência nesta área geográfica do concelho. -----------------------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que era necessário ver a
questão do computador do edifício da Antes, pois que o mesmo estava muito
lento, e dificultava o exercício eficaz dos procedimentos necessários para o
atendimento dos concidadãos. ---------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que iria comunicar esse
problema ao senhor Jaime Garcia, informático, para ele verificar e resolver o
mais urgente possível. --------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

