FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 2

--------------------------ACTA N.º 57 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 7 DE MARÇO DE 2016 ----------------------------------No dia sete de Março de dois mil e dezasseis, 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 56), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS ------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou a existência de um
requerimento a solicitar a emissão de alvará de concessão de terreno, para
regularização do cadastro do cemitério de Ventosa do Bairro. Disse ainda que
este requerimento tinha sido apresentados por: ---------------------------------------Maria Isabel Louzada Filipe e Maria Louzada Filipe Elias – Cemitério de
Ventosa do Bairro --------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que junto com o requerimento, vinha uma declaração de cedência
subscrita por Manuel Ferreira Morais a autorizar a regularização do cadastro
para as novas concessionárias. --------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, emitir o respectivo alvará de
concessão de terreno, para regularização do cadastro dos cemitérios. -----------3. PARQUE INFANTIL DO LARGO DO CRUZEIRO – VENTOSA DO BAIRRO
O senhor presidente, João Santos, questionou qual era o ponto da situação da
reparação dos baloiços do parque infantil do largo do Cruzeiro, em Ventosa do
Bairro. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que a estrutura já se
encontrava soldada, e os tirantes também já estavam no sítio, faltando apenas
as bases dos baloiços, e que as mesmas teriam de se adquirir numa empresa
da especialidade. ----------------------------------------------------------------------------------

O executivo deliberou, por unanimidade, adquirir as bases para os baloiços
numa empresa da especialidade. ------------------------------------------------------------4. JOGOS SEM FRONTEIRAS INTER-FREGUESIAS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão dos jogos sem fronteiras
Inter-Freguesias, e que os mesmos se iriam realizar no dia 30 de Abril, pelas
17 horas no pavilhão de Barcouço. Disse que a solução em relação à estrutura
da equipa, era para manter a mesma do ano transacto, sete rapazes e sete
raparigas. Disse ainda que da área geográfica de Ventosa do Bairro e da
Antes, seriam convidados três rapazes e três raparigas, respectivamente, e da
Mealhada seriam convidados quatro rapazes e quatro raparigas. Disse também
que o senhor secretário Fernando Parreira, ficaria responsável pelo convite aos
participantes de Ventosa do Bairro e o senhor tesoureiro, Benjamim Almeida,
responsável pelo convite aos participantes da Antes, sendo que da Mealhada
seria ele a fazer o convite ----------------------------------------------------------------------5. PARQUE PARA MATERIAIS – PÓVOA DA MEALHADA ------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que o acesso para o parque de
materiais, na Póvoa da Mealhada, que foi cedido pela Câmara Municipal, já se
encontrava executado, faltando apenas a demarcação da propriedade. Disse
ainda que agora já existiam condições mínimas para se fazer os depósitos de
materiais da União das Freguesias. ---------------------------------------------------------6. FREIXO DO LARGO DR. HENRIQUE NAVEGA – VENTOSA DO BAIRRO
O senhor presidente, João Santos, informou que o freixo já tinha sido cortado,
faltando apenas a remoção do cepo. -------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que enquanto o cepo não fosse
removido, teria de se sinalizar o local com material reflector, pois o local em
causa era problemático para o trânsito, e teria de acautelar-se essa situação. -7. PINTURAS DO PATRIMÓNIO EDIFICADO -------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, apresentou duas fichas técnicas com
as características das tintas para dois tipos de revestimento, edificações e
muros, anunciadas por uma empresa da especialidade. ------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que as pinturas do património da
União teriam de se iniciar o mais urgente possível, e para isso teria de se
preparar tudo previamente. Disse ainda que a melhor solução, seria a União
das Freguesias adquirir as tintas, em função das características necessárias ao
tipo de património a pintar. Disse ainda que esta solução era a mais racional,
uma vez que assim todo o património ficava revestido com a mesma tinta,
independentemente da empresa que o iria pintar, e ao mesmo tempo iria
gastar-se menos recursos na sua aquisição. ----------------------------------------------
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O executivo deliberou, por unanimidade, adquirir as tintas necessárias para as
pinturas, e solicitar apenas a prestação de serviços de mão-de-obra para cada
obra, consoante a sua execução faseada. ------------------------------------------------8. BUSTO DO COMENDADOR MESSIAS BAPTISTA - MEALHADA ------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que o busto do comendador
Messias Baptista já se encontrava nas instalações da Junta da União, e pronto
a aplicar no pedestal existente junto do cine-teatro Messias. ------------------------9. LIMPEZA DOS FONTANÁRIOS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS --------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que vão limpar-se todos os
fontanários da União das Freguesias. Disse ainda que para isso era necessário
adquirir-se uma máquina lavadora de pressão específica, para se procederem
as limpezas com eficácia. ----------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, iniciar os procedimentos para adquirir
uma máquina lavadora de pressão, para fazer face à limpeza dos fontanários.
10. LIMPEZA DOS CAMINHOS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que vão dar início aos trabalhos
de limpeza das valetas e reparação dos caminhos da União das Freguesias.
Disse ainda que a prioridade é reparar os que têm mais movimento, mas que
todos serão intervencionados. ----------------------------------------------------------------11. CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDADRIEDADE SOCIAL DE VENTOSA
DO BAIRRO - OFICIO --------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou o teor do ofício enviado pelo
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro. Disse que o
mesmo continha uma mensagem de desagrado pela não participação da
instituição no evento FESTAME 2016. -----------------------------------------------------12. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO LAGO DO SUME - ANTES ---O senhor presidente, João Santos, comunicou que foram plantadas árvores no
parque do Sume, junto ao caminho norte. Disse ainda que o objectivo é colocar
neste espaço uma churrasqueira e mesas de apoio para espaço de lazer. Disse
também que, e para limitar esta área, será para fazer uma vedação em
madeira. --------------------------------------------------------------------------------------------13. MINA DA CHÃS – VENTOSA DO BAIRRO -----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou na questão da necessidade
urgente da reposição da água da mina da Chãs nos fontenários. Disse ainda
que teria de ter atenção ao facto de se eventualmente existirem alguns
resíduos no tubos, os mesmos poderem secar com a falta de água no tubo, e
depois haver problemas na sua desobstrução. ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que a questão da mina era prioritário,
e que assim que o tempo estivesse bom, o problema da mina era para ser
resolvido. --------------------------------------------------------------------------------------------

14. MINA DA CHÃS – ANTIGA GALERIA DE ABASTECIMENTO DOS
FONTENÁRIOS DA ANTES ------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, questionou sobre o ponto da situação
da mina da Chãs, antiga galeria de abastecimento dos fontenários da Antes,
que ruiu recentemente. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que foi criado um perímetro de
segurança com fita sinalizadora, e que a cratera criada pela ruina da galeria,
era para encher com entulho o mais urgente possível. --------------------------------15. MURO DA FONTE DE BAIXO – VENTOSA DO BAIRRO ----------------------O senhor presidente, João Santos, informou que o muro envolvente à fonte de
Baixo, em Ventosa do Bairro, apresentava uma fissura, que estava a danificar a
zona do tanque a jusante da fonte. Disse ainda que o muro vai ser reparado
com urgência pelos funcionários da Junta da União das Freguesias. --------------16. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CARDAL --------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, alertou para a necessidade de se ligarem
todas as lâmpadas desligadas no lugar do Cardal, e que teria de se comunicar
à Câmara Municipal para fazer chegar essa intenção à EDP. -----------------------O senhor presidente, João Santos, disse que os serviços administrativos iriam
fazer chegar essa comunicação à Câmara Municipal. ---------------------------------17. RUA DAS FÁBRICAS - CARDAL ------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, colocou a questão sobre as águas pluviais
que se acumulam na rua das Fábricas, no Cardal, junto à entrada de uma
moradia, que condicionam a entrada dos moradores. Disse ainda que era
necessário fazer-se alguma coisa para minimizar este problema, pois que era
um problema recorrente sempre que chovia. ---------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse esta questão era da competência da
Câmara Municipal, e que os serviços administrativos da Junta da União das
Freguesias iriam fazer chegar essa informação à Câmara Municipal. -------------18. PASSEIO SENIOR +65 DE 2016 ------------------------------------------------------O senhor Presidente João Santos, falou na questão do passeio sénior +65.
Disse ainda que teria de se começar a fazer os preparativos para a definição
do percurso e a data para o mesmo. --------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, sugeriu que se fizesse um passeio para um
mesmo local, tendo falado na zona da Torreira e S. Jacinto. Sugeriu ainda que
se entrasse em contacto com a Junta de Freguesia dos locais referidos, para
se verem antecipadamente quais os locais de interesse a visitar. ------------------O senhor presidente, João Santos, encarregou a vogal Sofia Lousado de tratar
deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------19. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para a necessidade de se
colocar um espelho convexo na inserção da azinhaga existente junto da casa
do Simão, com a rua do Pontão. -------------------------------------------------------------O senhor presidente disse que se iria colocar o espelho no local. ------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que o pilhão existente na Av.
Dr. Manuel Lousada, estava avariado, e que era necessário substituir. -----------O senhor presidente, João Santos, disse que os serviços administrativos iriam
fazer essa comunicação à Câmara Municipal. -------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
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