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--------------------------ACTA N.º 48 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 ------------------------------No dia dezanove de Outubro 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, a 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 47), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. COMEMORAÇÃO DO 2.º ANIVERSÁRIO DA TOMADA DE POSSE DO
EXECUTIVO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS --------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, mencionou o facto de se assinalar a
passagem do 2.º aniversário da tomada de posse do executivo da junta da
União das Freguesias, e referiu-se a esta efeméride como uma data importante
para todos os elementos do executivo. -----------------------------------------------------3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CEMITÉRIO DE VENTOSA DO BAIRRO
O senhor presidente, João Santos, informou que o abastecimento de água ao
cemitério de Ventosa do Bairro já tinha sido reposta. Disse ainda que a solução
preconizada, foi a ligação de uma conduta, ainda que, a título provisório, à rede
que abastece as instalações sanitárias públicas. Disse também que se estava a
tentar resolver a questão do abastecimento de água a partir da mina da Chãs,
e que assim que esta estivesse operacional, o abastecimento de água seria
reposto a partir desta. ---------------------------------------------------------------------------4. MÁQUINA DE ASPIRAR FOLHAS ------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente á máquina de
aspirar folhas, a mesma já tinha sido encomendada, e que se estava a
aguardar a sua entrega, para que, logo que isso acontecesse, esta pudesse vir
ser uma mais valia no apoio ao trabalho dos funcionários da autarquia. ----------5. PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES DO CEMITÉRIO NOVO DE
ANTES -----------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, apresentou para conhecimento e
aprovação, o projecto de arranjos exteriores do cemitério novo de Antes, cujo
valor do orçamento é de 30 351,25€. Disse ainda que o mesmo era composto
por quatro partes distintas, a saber a pavimentação de todos os corredores
interiores, a rede de águas pluviais, a rede de energia eléctrica e a rede de
abastecimento de água. ------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, chamou à atenção da falta de
drenagem para a rede pluvial dos pontos de água propostos, e de
eventualmente haver um excesso de grelhas da rede pluvial. -----------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, solicitou alguns esclarecimentos em
relação à colocação dos postes de iluminação eléctrica, bem como dos pontos
de água propostos e ainda do local específico para pousar as urnas no
cemitério, tendo os esclarecimentos sido dados pelo senhor presidente, João
Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arranjos
exteriores do cemitério novo de Antes, sendo que o secretário, Fernando
Parreira, ficou de, junto da equipa projectista, solicitar a correcção da falta
drenagem da rede pluvial junto dos pontos de água. -----------------------------------6. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR A FUNCIONÁRIO -----------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento do despacho n.º 2/2015,
a nomear o instrutor do processo disciplinar, o senhor secretário, Fernando
Parreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------7. CURSO DE APLICADORES DE PRODUTOS FITO-FARMACÊUTICOS –
ESCOLA DE VENTOSA DO BAIRRO -----------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado pelo
gerente de uma empresa de venda de produtos para a agricultura, a laborar em
Ventosa do Bairro, no sentido da cedência da escola EB1 de Ventosa do
Bairro, para um curso de aplicadores de produtos fitofarmacêuticos, com a
duração de 35 horas, e que o mesmo iria ter na sua maioria pessoas de
Ventosa do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que não via qualquer inconveniente
na utilização da escola para este fim, uma vez que era uma infra-estrutura que
estava para servir a população. Disse no entanto que seria conveniente a
empresa em causa enviar ofício, ou e-mail, a solicitar a sua cedência, para ficar
registado o pedido. -------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, ceder a utilização da escola para
ministrar o curso de aplicadores de produtos fitofarmacêuticos. --------------------8. CORTE DE ÁRVORE NO LARGO DR. HENRIQUE NAVEGA – VENTOSA
DO BAIRRO ----------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor secretário, Fernando Parreira, chamou à atenção para o facto de a
árvore em causa ser de grande porte, e de ter uns ramos secos no seu topo,
que a qualquer altura podiam partir e eventualmente provocar estragos, ou
constituir um perigo para a segurança pública. ------------------------------------------O senhor presidente disse que iria falar com o senhor presidente e com o
senhor comandante dos Bombeiros, no sentido de os Bombeiros se
deslocarem ao local para procederem ao corte dos ramos em causa. ------------9. ESCOLA EB1 DE VENTOSA DO BAIRRO - REPARAÇÕES ------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que na escola de Ventosa
do Bairro, e com tempo de chuva, aparecia água no seu interior, que
provavelmente vinha da zona da caleira, ou eventualmente da zona exterior,
não pavimentada, por esta se encontrar a uma cota superior à do átrio interior.
Disse ainda que a caleira estava danificada, e que havia necessidade de se
substituir por uma nova. ------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que essa questão teria de ser vista
com urgência para que não houvesse infiltrações no interior. Disse ainda que
se iria pedir a um empreiteiro para se deslocar ao local, para fazer uma
avaliação do problema, para depois se resolver. ----------------------------------------10. QUINTA DOS COUTOS ------------------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, alertou para a existência de ratazanas na
urbanização Quinta dos Coutos. Disse ainda que este problema muito
provavelmente se devia ao facto de alguns espaços se encontrarem em estado
de abandono, com ervas muito altas, que potenciam o aparecimento destas
pragas, mas que tinham de ser resolvidas com muita urgência, pois podia estar
em causa a saúde pública. --------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio, ou e-mail, para a
Câmara Municipal a alertar para esta situação e solicitar ainda a urgência na
sua resolução. -------------------------------------------------------------------------------------11. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, falou mais uma vez da questão da falta de
iluminação junto da Rotunda do Cardal, e na direcção do centro do lugar do
Cardal. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de enviar reclamação desta
situação para a EDP. ----------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão de uma televisão
existente no edifício da Junta da União, na Antes, e que esta não estava a
funcionar pelo facto de não ter, nem antena, nem aparelho de descodificação

do sinal TDT. Disse ainda que era importante a televisão funcionar, e por isso a
importância da aquisição destes dois equipamentos. ----------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se iriam adquirir, quer a antena,
quer o aparelho de descodificação do sinal de TDT. -----------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 45
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------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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