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--------------------------ACTA N.º 54 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 11 DE JANEIRO DE 2016 -------------------------------No dia onze de Janeiro 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 53), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL - VERBA CONTEMPLADA
PARA A JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que no orçamento da Câmara
Municipal estava contemplada uma verba de cem mil euros para apoiar obras
promovidas pela Junta da União. Disse ainda que face a este apoio, era
importante pensar nas obras que foram elencadas no programa da
candidatura, de forma a poderem realizar-se até ao fim do mandato. Disse
ainda que as obras prioritárias para a União das Freguesias, eram aquelas que,
em cada lugar, tinham como objectivo a sua valorização. Referiu ainda que, as
obras que se consideravam prioritárias, e que podiam beneficiar deste
programa de apoio da Câmara Municipal, eram as seguintes: -----------------------Na área geográfica da Mealhada ------------------------------------------------------------Requalificação do Largo Dr. António Antunes Breda – Póvoa da Mealhada -----Requalificação dos Lavadouros de Sernadelo -------------------------------------------Alteração das placas de toponímia na Mealhada ----------------------------------------Promover junto da Câmara Municipal a alteração do sentido de tráfego na zona
da Póvoa da Mealhada -------------------------------------------------------------------------Na área geográfica de Ventosa do Bairro --------------------------------------------------

Parque urbano do rio da Ponte - Ventosa do Bairro ------------------------------------Requalificação do largo do Cruzeiro – Ventosa do Bairro -----------------------------Instalações sanitárias – Arinhos --------------------------------------------------------------Na área geográfica de Antes ------------------------------------------------------------------Requalificação do lago do Sume -------------------------------------------------------------Requalificação do cemitério Novo -----------------------------------------------------------Estacionamento do cemitério Velho ---------------------------------------------------------Arranjo urbanístico da zona da Galé --------------------------------------------------------3. PINTURAS DO PATRIMÓNIO EDIFICADO -------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da necessidade de este ano se
pintar o património edificado da União das Freguesias. -------------------------------O senhor presidente, João Santos disse que teria de se definir as
características da tinta a utilizar, para que todos os pintores pudessem
concorrer nas mesmas condições. Disse ainda que se deveriam fazer todos os
esforços para que este trabalho fosse realizado a partir do mês de Abril. --------4. CAMINHOS VICINAIS -----------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que alguns caminhos
vicinais área geográfica de Ventosa do Bairro estavam degradados e a
necessitar de ser intervencionados. ---------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que os mesmos iriam ser arranjados,
bem como todos os caminhos da União das freguesias que estavam
danificados. ----------------------------------------------------------------------------------------5. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que o esquentador do
pavilhão do Sume estava avariado, mas que entretanto foi arranjado
graciosamente pela empresa Fernando Duarte e Filhos Lda. Disse ainda que
os tubos e os chuveiros dos balneários deviam ser substituídos, porque
estavam entupidos e avariados, respetivamente. Comunicou ainda que a
fechadura da porta da arrecadação do pavilhão do Sume, estava rebentada e
por isso precisava de ser substituída. Disse também que a manilha existente
junto à exploração agrícola da Soacorgo, estava entupida, e precisava de ser
desobstruída. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse, e em relação ao pavilhão do Sume,
que quer os tubos, chuveiros e fechadura iriam ser arranjados o mais depressa
possível. Disse ainda que em relação à desobstrução da manilha, iria enviar ao
local os funcionários da Junta da União das Freguesias para resolver o
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor vogal, António José Breda, informou que junto ao prédio do Cardal,
estava um poste que apresentava riscos para a segurança pública, pois que o
mesmo tinha sido abalroado supostamente por uma viatura. Questionou
também sobre a colocação de bancos de jardim na Avenida Quinta da Nora. --O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que, e em relação ao poste de
iluminação, iria fazer chegar uma comunicação à EDP, a alertar para a questão
da instabilidade do poste. ----------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que a colocação dos bancos de jardim
na Avenida Quinta da Nora estava a cargo da Câmara Municipal, e que estava
incluída na empreitada de requalificação de toda a envolvente, e como a obra
ainda não estava concluída, teria de se esperar pela sua colocação. -------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 30
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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