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--------------------------ACTA N.º 45 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 17 DE AGOSTO DE 2015 ----------------------------------------------------No dia dezassete de Agosto 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 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 44), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. VI MOSTRA DE SABORES E SABERES DE VENTOSA DO BAIRRO -------O senhor presidente informou acerca dos preparativos da 6.ª Mostra de
Sabores e Saberes da Nossa Terra, a realizar no largo do Areal, nos dias 27,
28, 29, 30 de Agosto de 2015, em Ventosa do Bairro. ---------------------------------3. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------O senhor presidente informou sobre a delegação de competências, no seu
período de ausência de férias, ao secretário Fernando da Silva Parreira. --------4. RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------Foi analisada a questão da assiduidade ao serviço dos colaboradores da
equipa de manutenção. Um dos colaboradores continua a apresentar baixas
sucessivas. Outro colaborador, de nacionalidade Moldava, foi ao país de
origem e como não comunicou ao IEFP a sua ausência, tal facto levou à sua
suspensão do Contrato de Emprego e Inserção. Foi comunicado que estão
propostos mais dois pedidos de Contratos de Emprego e Inserção, dadas as
actuais dificuldade ao nível de recursos humanos. -------------------------------------5. ELEVADO CONSUMO DE GASOLEO -------------------------------------------------Foi informado pelo senhor Presidente que o tractor actualmente não é
adequado para as funções pretendidas, assim como o tempo, consumo e falta
de segurança que possui, uma vez que é utilizado como meio de transporte
para toda a equipa, nas deslocações entre as localidades. Neste contexto, foi
analisada a possibilidade de aquisição de uma carrinha com 6 lugares, com
báscula, que resolveria a maioria destes problemas. ------------------------------------

6. AVARIA DO RELÓGIO DA IGREJA DA ANTES ------------------------------------O Sr. Benjamim comunicou a avaria do relógio da igreja da Antes, tendo ficado
decidido solicitar orçamento à Fundição de Sinos de Braga - Serafim da Silva
Jerónimo & Filhos, Lda., para eventual reparação. -------------------------------------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, Ana Sofia da Costa Lousado,
vogal, redigi e subscrevi, e vou assinar junto do Sr. Presidente, Tesoureiro, e
restante vogal. ------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
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