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--------------------------ACTA N.º 32 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 -------------------------------No dia doze de Janeiro 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. -----------------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 31), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. PROCEDIMENTO CONCURSAL DE CONTRATO DE AVENÇA ---------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que esteve a falar com o Dr.
Nelson Trindade, da Lusaconta, sobre a possibilidade de integração de um
cantoneiro de limpeza através de um contrato de prestação de serviços na
modalidade de avença, e que este estava ver a melhor forma para que isso
fosse possível. ------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, iniciar os procedimentos necessários
com vista a um contrato de prestação de serviços na modalidade de avença
para um cantoneiro de limpeza. --------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos.
3. RÁDIO BAIRRADA – PROGRAMA COM AS ASSOCIAÇÕES -----------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi contactado pela rádio
Bairrada no sentido de se fazer um programa de rádio para ouvir as
associações e instituições da União das Freguesias. Disse ainda que o
programa tinha um formato de duas horas, em que cada associação teria de
fazer um resumo histórico, falar das suas actividades e elencar os seus
projectos, caso existissem. Disse ainda que era importante para as
associações fazerem-se representar, pois mostrava a sua dinâmica no
panorama cultural, social e desportivo, no seio da União das Freguesias. -------Disse também que o custo associado a esta iniciativa era de 150€. ----------------

Executivo deliberou, por unanimidade, contactar as associações e instituições
da União das Freguesias, no sentido de ver a disponibilidade de participarem
nesta iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE APOIO – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA CAPELA DE S.
PEDRO DE ANTES -----------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que as flores do largo Mário
Navega são regadas com a água da capela de S. Pedro, e que era costume a
Junta dar um apoio à Comissão Fabriqueira para a ajuda do pagamento da
mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio para a ajuda do
pagamento da água no valor de 100€ ------------------------------------------------------5. SINALIZAÇÃO VERTICAL ----------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que se estava a pensar em
adquirir alguns sinais de trânsito, mais especificamente de STOP, para
minimizar algumas situações que estavam a criar alguns constrangimentos,
nomeadamente nas inserções dos caminhos vicinais com as estradas
municipais. Disse no entanto que iria falar com a Câmara Municipal sobre a
legitimidade desta medida, e que depois, dependendo do parecer desta, numa
reunião posterior, se decidiria o que fazer sobre esta questão. ----------------------6. CEMITÉRIO NOVO DE ANTES ----------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão das obras de
pavimentação do cemitério Novo de Antes. Disse que era urgente a
intervenção, porque o pavimento na parte mais antiga estava bastante
degradado. -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que as obras eram para começar o
mais rápido possível. Disse ainda que uma das soluções para o revestimento
poderia passar pelo betuminoso, e que se calhar seria uma opção a considerar,
por este tipo de revestimento de adaptar às irregularidades do pavimento base.
O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que este tipo de revestimento
poderia ser uma solução, mas que se teria de saber junto das empresas que
fazem este tipo de trabalho, se era possível garantir a boa execução nos
corredores mais estreitos, sem comprometer o resultado final da pavimentação.
O executivo deliberou, por unanimidade, fazer uma consulta técnica a
empresas do ramo, para ver se era possível a pavimentação dos corredores
mais estreitos, sendo que depois se decidiria qual a opção final para o
revestimento do pavimento. -------------------------------------------------------------------7. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que participou à EDP a
avaria da iluminação pública dos 4 focos na Av. 25 de Abril na Mealhada, e que
contrariamente ao que tem acontecido, a mesma foi reparada no dia seguinte.
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O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que na rua Tenente Morais
Sarmento, na Antes, se encontravam dois focos luminosos fundidos, um junto
do número de policia 2 e outro entre os números de policia 8-10. ------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de reportar a avaria à EDP,
através do portal on-line existente para o efeito. -----------------------------------------8. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, alertou para a questão dos cães
vadios em Ventosa do Bairro, e que estes andavam a importunar as pessoas.
O senhor presidente, João Santos, disse que teria de se comunicar este
problema à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi reparada pelos
serviços da Câmara Municipal, a ruptura do tubo da mina da Chãs, na
Travessa da Fonte de Baixo, em Ventosa do Bairro. Comunicou ainda que a
torneira no cemitério de Ventosa do Bairro teve de ser substituída, porque a
que estava a funcionar foi partida por desconhecidos. ---------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado por
algumas pessoas, no sentido de chamar à atenção sobre uma situação que
estava a acontecer no caminho do Rio Velho, e que tinha a ver com um
determinado proprietário estar a tapar a linha de água que fazia o escoamento
das águas pluviais daquela zona. Disse ainda que a supressão desta linha de
água fazia com que as águas escoassem directamente para o caminho, com
claro prejuízo para o mesmo, e que deveríamos participar o caso às entidades
competentes. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que, e no seu entendimento, não se
devia dar importância a isso, uma vez que o que estava em causa tinha a ver
com a linha de água, e isso não era da nossa jurisdição. -----------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

