FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 2

--------------------------ACTA N.º 63 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 30 DE MAIO DE 2016 --------------------------------------------------------No dia trinta 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, 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 62), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. CEMITÉRIO NOVO DE ANTES ----------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que acerca da execução da obra
de alteração e requalificação do cemitério Novo de Antes, informou a empresa
Prioridade que a sua conclusão teria de estar pronta 3 semanas antes do dia 1
de Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------3. REPARAÇÃO DOS CAMINHOS VICINAIS -------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente aos caminhos
vicinais, já tinha começado a sua reparação. Disse ainda que a prioridade era
reparar primeiro os que tinham mais movimento, já que também eram estes
que estavam mais danificados, e que causavam mais transtorno à população.
O senhor secretário, Fernando Parreira, referiu que o caminho da Chãs estava
muito maltratado, e que o excesso de ervas na zona da valeta estava a
contribuir para a sua degradação, uma vez que as águas escorriam pelo
caminho, e não no sitio por onde devem, as valetas. Disse ainda que era
necessário apenas o corte das ervas e a limpeza da zona das valetas, para o
caminho não ficar mais degradado do que já está. -----------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se estava a dar prioridade à
limpeza das ervas nas zonas urbanas, e que neste caso não era possível o
pessoal operacional cortar estas ervas em tempo útil, pelo que teria de esperar
por essa oportunidade. -------------------------------------------------------------------------4. VII MOSTRA DE SABORES E SABERES DA NOSSA TERRA ----------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da realização da VII
Mostra de Sabores e Saberes em Ventosa do Bairro. Disse que teria de se

começar a delinear os preparativos para mais uma edição. Disse ainda que
teria de se pensar na questão da animação para o evento, animação essa que
até agora se tinha sempre privilegiado grupos da União das Freguesias e do
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que era para dar continuidade ao
modelo, pois que a solução de privilegiar grupos ou artistas locais era uma
mais valia para a União das Freguesias e para o concelho. --------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que ia fazer os contactos para a
animação e que os preparativos para a logística necessária iriam ser feitos
pelos serviços administrativos. ---------------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade aprovar a realização da VII Mostra de
Sabores e Saberes da nossa Terra, em Ventosa do Bairro, nos dias 25, 26, 27
e 28 de Agosto de 2016. -----------------------------------------------------------------------5. PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DA ANTES ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, questionou o tesoureiro, Benjamim Almeida,
sobre as datas e horários de utilização do pavilhão da Antes. Disse ainda que a
escola de Futsal da Mealhada pretende utilizar a infraestrutura 1h30 duas
vezes por semana, e convinha fazer-se a concertação dos horários com todos
os grupos que utilizam o pavilhão, de forma a compatibilizar todos os horários. O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que iria apresentar uma lista
com o nome dos grupos que o utilizam bem com os horários que estão
comprometidos para cada um deles. -------------------------------------------------------6. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que esteve reunido com a
senhora vereadora, Arminda Martins, para falarem da questão dos trabalhos
que estavam pendentes para execução por parte da Câmara Municipal. Disse
ainda, que ela lhe comunicou para serem apresentadas apenas informações
escritas com a descrição detalhada dos trabalhos, e que não era necessário
apresentar peças desenhadas. ---------------------------------------------------------------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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