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--------------------------ACTA N.º 44 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 3 DE AGOSTO DE 2015 ---------------------------------No dia três 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 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 43), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. FORNECIMENTO DE CONTENTORES PARA A VI MOSTRA DE
SABORES E SABERES -----------------------------------------------------------------------O executivo da Junta da União das Freguesias analisou duas propostas, uma
da Movex, e outra da Algeco, para o fornecimento de serviços, em regime de
aluguer, de dois contentores para servir de apoio logístico à VI Mostra de
Sabores e Saberes da nossa Terra, a realizar em Ventosa do Bairro. -------------O executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar estes serviços à empresa
Algeco, por esta ter apresentado a proposta mais vantajosa para a autarquia. -Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. CANDIDATURAS A REDES LOCAIS DE INTERVENÇÃO SOCIAL ---------O senhor presidente, João Santos, solicitou esclarecimentos sobre este
assunto à senhora vogal Sofia Lousado. --------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, esclareceu que se tratava de um programa de
candidatura, e que cada instituição podia subscrever. ---------------------------------4. PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DOS BUSTOS DO PADRE BREDA E
DO COMENDADOR MESSIAS BATISTA -----------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que recebeu propostas para a
execução dos bustos em bronze do Padre Breda e do Comendador Messias
Batista. Disse ainda que para o busto do comendador Messias Batista, o valor

era de 3200€ acrescido de 6% de IVA, e que para o busto do Padre Breda o
valor era de 16500€, acrescido de 6% de IVA. -------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a execução do busto do
Comendador Messias Batista pelo valor de 3200€, acrescido de 6% de IVA.
Deliberou ainda, solicitar orçamento a outro escultor para a execução do busto
do Padre Breda. ----------------------------------------------------------------------------------5. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da questão do arranjo dos
caminhos que dão acesso às vinhas, designadamente o caminho da Lagoa, o
caminho junto à Galé, o caminho que faz fronteira com a freguesia de Casal
Comba e o caminho do Carvalhal. Disse ainda que era importante fazer a sua
reparação antes das vindimas. ---------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que teria de se fazer uma visita aos
locais descritos. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que os chuveiros do pavilhão
do Sume estavam a precisar de ser arranjados. Informou ainda que na casa de
banho do cemitério Velho de Antes, faltava instalar as louças sanitárias da área
das pessoas com mobilidade condicionada, e que não existia energia eléctrica
neste equipamento. Disse ainda que a falta de energia eléctrica se devia ao
facto do quadro eléctrico nunca ter sido ligado. ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação aos chuveiros do
pavilhão do Sume, iria providenciar para os mesmos serem reparados. Disse
ainda, e em relação à instalação sanitária do cemitério Velho de Antes, que
teria de se contactar um técnico para proceder à colocação e ligação do
respectivo quadro eléctrico, bem como para a colocação das louças sanitárias
que faltavam. --------------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

