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--------------------------ACTA N.º 55 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 25 DE JANEIRO DE 2016 ----------------------------------------------------No dia vinte e cinco 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. -----------------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 54), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA PÓVOA DA MEALHADA - PROPOSTA -O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação a
proposta de alteração de trânsito para a zona da Póvoa da Mealhada, mais
especificamente para a rua do Lameiro, para a rua das Padeiras da Mealhada
e para a rua Dr. António Dias dos Santos. ------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que o trânsito nestas ruas tem sido
sujeito a muitos constrangimentos, pelo que era importante regular o mesmo de
forma a garantir uma maior fluidez sem criar problemas, quer aos residentes,
quer aos automobilistas que por ali passam. ---------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração de
trânsito, e remetê-la para a Camara Municipal para serem tomadas as medidas
necessárias para a pôr em prática. ----------------------------------------------------------3. PISO DE ARRUAMENTO DANIFICADO – TRAVESSA DO PADEIRO –
VENTOSA DO BAIRRO------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que o piso do arruamento
denominado de Travessa do Padeiro, em Ventosa do Bairro, estava danificado,
e que era necessário proceder à sua reparação, pois estava a criar
constrangimentos às pessoas que se vão diariamente à padaria. ------------------O senhor presidente, João Santos, disse que os serviços administrativos iriam
dar conhecimento à Câmara Municipal, para procederem à sua reparação. -----4. FREIXO DO LARGO DR. HENRIQUE NAVEGA – VENTOSA DO BAIRRO
O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que o Freixo existente no
largo Dr. Henrique Navega, apresenta perigo para a segurança pública, uma

vez que uma dos seus ramos está completamente seco, e a qualquer momento
poderá cair e com isso causar eventuais prejuízos e colocar em risco quem por
ali passa todos os dias. -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que esse assunto era para resolver o
mais urgente possível, sendo que teria de ser feito por profissionais. Disse
ainda que solicitou ao técnico da empresa que andou a fazer a poda das
árvores para dar uma vista de olhos nessa árvore, e que o mesmo lhe disse
que a mesma estava quase toda podre na sua base, e que a melhor solução
seria cortar a árvore pelo troço. --------------------------------------------------------------5. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO LAGO DO SUME - ANTES -----O senhor presidente, João Santos, apresentou para conhecimento a planta de
implantação do projecto de requalificação da envolvente ao lago do Sume.
Disse que a planta de implantação era para servir de referência para se definir
o local para a plantação das árvores. Disse ainda que o objectivo, e numa
primeira fase, é proceder à plantação de árvores para dignificar o local e
garantir uma envolvente mais adequada e equilibrada. --------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 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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