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--------------------------ACTA N.º 59 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 04 DE ABRIL DE 2016 ----------------------------------No dia quatro de Abril 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 58), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. RELATÓRIO E CONTAS DE 2015 ------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação o
Relatório e Contas de 2015, cujo teor se dá como integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas
n.º 2, mandato 2013/2017. ---------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório e Contas de 2015,
e remeter o documento para a próxima Assembleia de Freguesia para a devida
aprovação, de acordo com o definido na alínea b) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
3. PASSEIO SENIOR +65 DE 2016 – ALTERAÇÃO DA DATA --------------------O senhor Presidente João Santos, falou na questão do passeio sénior +65,
mais propriamente na data da realização do mesmo. Disse ainda que apesar
de a data já ter sido marcada para 4 de Junho, haveria a necessidade de se
compatibilizar a sua realização, para que todos os elementos do executivo
estivessem presentes. --------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da data da sua
realização para o dia 28 de Maio, ficando a vogal Sofia Lousado responsável
pela logística do evento. ------------------------------------------------------------------------4. ESCOLA DE FUTEBOL – UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ANTES ----------

O senhor presidente, João Santos, informou que foi abordado por um elemento
de uma escola de futebol da Mealhada, no sentido de utilizar gratuitamente o
pavilhão gimnodesportivo da Antes para as aulas de formação. Disse ainda que
lhe comunicou que a sua utilização só poderia ser gratuita se fosse uma
Associação da União das Freguesias, sendo que se não o fosse, teria de ser
sujeito à tabela de taxas praticada pela Junta da União das Freguesias. ---------5. UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ANTES PARA A PRÁTICA DE
ANDEBOL -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que foi abordado pelo
responsável pela equipa de Andebol da Vacariça, no sentido de fazerem os
treinos no pavilhão da Antes. Disse que esta situação fazia todo o sentido, até
porque grande parte das crianças que praticam a modalidade, são do lugar da
Antes. Disse ainda, que as dimensões do pavilhão da Antes não tinham
condições para garantir os jogos oficiais, mas que apesar disso, existem
condições para se alargar a área de jogo, havendo para isso necessidade de
se reformular a última fiada das placas que definem a área de jogo. Disse
também que os balneários já se encontravam em remodelação ao nível dos
chuveiros e sanitários. --------------------------------------------------------------------------6. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, informou que a questão da iluminação
pública no lugar do Cardal finalmente já estava resolvida. ----------------------------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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