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--------------------------ACTA N.º 61 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 02 DE MAIO DE 2016 ----------------------------------No dia dois de Maio 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. -------------------------------------Faltaram 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 60), após se ter procedido à sua leitura. -----------------ATENDIMENTO DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------Esteve presente na reunião a senhora Raquel Lousada, da Antes, que colocou
a questão sobre um depósito de material velho atrás da sua habitação,
depósito esse propriedade do senhor Carlos Laranjeira, reclamando esta pelo
comportamento abusivo por parte do senhor, tendo dito que recentemente
esteve lá um cavalo durante algum tempo. Queixou-se ainda da permanência
de uns porcos, e questionou como poderia resolver. -----------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou a senhora, que relativamente à
questão dos porcos, teria de apresentar queixa à Delegada de Saúde. -----------2. JOGOS SEM FRONTEIRAS INTER FREGUESIAS --------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que os jogos sem fronteiras
inter freguesias correram bem, e que mais uma vez a equipa da União das
Freguesias se classificou em 2.º lugar, tendo apresentado o troféu e as ofertas
de mais esta sessão dos jogos. Disse ainda, e em relação aos jogadores que
formaram a equipa da União das Freguesias, os mesmos tiveram um
comportamento exemplar, e que houve fair-play em todos os jogos disputados.
Acrescentou ainda o agradecimento a todos os elementos da equipa pela sua
dedicação e disponibilidade para representar a União das Freguesias. -----------3. PAVILHÃO DA ANTES ---------------------------------------------------------------------O senhor Presidente João Santos, comunicou que os funcionários da União
das Freguesias procederam à limpeza do pavilhão da Antes, para albergar os

peregrinos de Fátima, oriundos de Espinho, que todos os anos utilizam este
equipamento para pernoitarem. --------------------------------------------------------------4. REPARAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou da necessidade urgente de se
proceder à reparação do telheiro da parte de trás do edifício sede da Junta da
União das Freguesias, nomeadamente a substituição do madeiramento da
estrutura suporte, pelo facto de apresentar riscos de ruína eminente. -------------O executivo deliberou, por unanimidade, proceder à reparação do telheiro do
edifício sede da União das Freguesias. ----------------------------------------------------5. PASSEIO SENIOR +65 ---------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, questionou sobre o ponto da situação
dos autocarros para o passeio sénior. Disse ainda que, e na sua opinião, a
empresa que fez o passeio sénior de 2015 teve um comportamento
inadequado para com a União das Freguesias, nomeadamente enviar um
autocarro de dois pisos e ainda com o ar condicionado avariado e, ainda assim,
nem sequer teve o bom censo de responder à reclamação de desagrado
apresentada. Disse ainda que independentemente do valor de cotação mais
baixo, terá de se analisar a qualidade no serviço prestado, e no que concerne a
isso, no ano transacto a empresa que fez o serviço ficou aquém das
expectativas, em claro prejuízo para os nossos seniores e para a União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que até à data apenas duas empresas
tinha apresentado cotação e que se continuava à espera do orçamento da
outra empresa consultada. Disse ainda que teria de se analisar essa questão, e
que oportunamente, assim que fossem presentes os três orçamento
solicitados, se tomaria uma decisão. --------------------------------------------------------6. DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS -------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão não é
de forma alguma contra a desagregação da União das Freguesias, mas que
apesar disso, e até ao fim do mandato, as pessoas devem continuar a ter
respeito por todos quantos se dedicam à União das Freguesias. Disse ainda
que, só porque estamos a exercer o mandato da União das Freguesias, não se
devem desprezar as pessoas, até porque a nossa candidatura foi com base
nesse lema “pelas pessoas”, pelo que vamos esperar para ver qual o
comportamento do governo em relação a esta matéria. Disse também, e
indepentemente do que vier a ser definido pelo governo, devemos continuar até
ao fim do mandato com o compromisso assumido com as populações da União
das Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que a sua posição também era a
favor da desagregação, pois que, como todos sabiam, nunca concordou com a
União das Freguesias, mas que apesar de tudo teria de exercer o mandato que
lhe foi conferido, fruto da nova realidade imposta pelo governo, e que o faria
até ao fim, já que esse tinha sido o compromisso assumido. ------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que em relação a esta questão,
também era a favor da desagregação da União das Freguesias para a primeira
forma. Disse ainda que desde o início deste processo, e como todos sabiam,
sempre foi contra a União das Freguesias, e que esperava que tudo voltasse
para trás, mas que apesar disso, também iria exercer o seu mandato até ao fim
juntamente com os restantes elementos do executivo. --------------------------------7. CAMINHOS VICINAIS -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que, e em consequências das
imensas chuvas que tinham caído durante este ano, os caminhos vicinais da
União das Freguesias, estavam muito degradados e que precisavam de
intervenção para reparação do seu piso. --------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que ia enviar a lista dos
caminhos da área geográfica de Ventosa do Bairro. -----------------------------------8. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, colocou a questão sobre qual era o
ponto da situação das obras do cemitério Novo de Antes. ----------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que estava à espera do 3.º orçamento
para se poderem iniciar os procedimentos de abertura das propostas. -----------Disse ainda que na próxima reunião, iriam ser abertas as propostas dos
concorrentes, para se iniciar, o mais urgente possível, as obras de
requalificação do cemitério. --------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou a necessidade, por
motivos da pintura interior, da mudança do mobiliário da sala do edifício da
Antes, da Junta da União da Freguesias. --------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que já tinha falado com a
presidente do Grupo Coral Magister, no sentido de procederem à arrumação do
mobiliário para que fosse possível a pintura do interior da sala. ---------------------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 e
Tesoureiro. -----------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
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