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--------------------------ACTA N.º 67 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 18 DE JULHO DE 2016 ---------------------------------No dia dezoito de Julho 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 66), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. 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
independentemente 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. --------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------A vogal Sofia Lousado disse concordar com a posição assumida aquando da
campanha eleitoral, na luta pela devolução das antigas freguesias. ---------------O vogal António José Breda também defendeu a desagregação de freguesias,
em consonância com a posição assumida pela CDU. ----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a desagregação da União das
Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, repondo a reorganização
administrativa anterior à resultante do cumprimento da Lei n.º 11-A2013 de 28
de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda enviar este assunto para a Assembleia de Freguesia, a fim de
ser colocado na ordem de trabalhos para deliberação. --------------------------------3. VII MOSTRA DE SABORES E SABERES DA NOSSA TERRA ----------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que na reunião do dia 14, no
edifício da Junta, em Ventosa do Bairro, estiveram presentes: o Centro
Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro e o NJovem. Disse
ainda que o Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro não esteve presente
na reunião, mas informou, através da sua presidente, Graça Batista, que não ia
participar para proporcionar ao NJovem a oportunidade de estar presente no
certame. Disse ainda que estas seriam as duas associações que iriam estar
presentes na área dos Sabores. Disse também que iria ser feita uma reunião
em data a definir posteriormente, para se definirem os pormenores, tais como
ementas e preços. -------------------------------------------------------------------------------4. PARQUE DO SUME - ANTES ------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que já tinha o levantamento
topográfico do local, para se definir o layout, quer para a vedação, quer para o
equipamento. Disse ainda que já estava definida a zona onde iria ser
implantada a estação elevatória da rede de abastecimento de água. --------------5. PARQUE INFANTIL DA URBANIZAÇÃO QUINTA DO VALE - RECONCO O senhor presidente, João Santos, informou que teve uma reunião com a chefe
de Divisão de Gestão Urbanística, Eng.ª Margarida Costa, acerca dos espaços
de utilização colectiva do loteamento, e que já ficou definido o local para a
implantação do parque infantil. Disse ainda que a Junta da União iria promover
a aquisição dos equipamentos necessários para o parque infantil. -----------------6. REDES PARA AS BALIZAS DO PAVILHÃO DO SUME --------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, questionou se já tinham sido
adquiridas as redes para as balizas do pavilhão do Sume, e se não, se podia
ser ele a tratar desse assunto, ao qual, o senhor presidente, João Santos, disse
não haver qualquer inconveniente. ----------------------------------------------------------7. TRABALHO COMUNITÁRIO ---------------------------------------------------------------
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O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, questionou como estava o processo
referente ao trabalho comunitário a prestar por Pedro Emanuel Lopes
Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que não estava resolvido, pelo facto
de o senhor em causa pretender exercer esse trabalho ao sábado, e tal não era
possível, porque os serviços não estavam a funcionar nesse dia da semana. --O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que se responsabilizava por
essa questão, designadamente coordenar e fiscalizar o trabalho a exercer na
área geográfica de Antes. ----------------------------------------------------------------------8. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a limpeza do rio da Ponte de
Ventosa, já estava concluída, e que a represa já estava executada. Disse ainda
que a ligação da água para os fontanários de Ventosa do Bairro, já estava
tratada com a Câmara Municipal. Disse também que em relação ao fontanário
de Sernadelo, já tinham sido entregues dois orçamentos na Câmara Municipal.
Disse ainda que em relação aos sanitários de Arinhos, já estava definido o
local, e que já tinha orçamentos para a sua execução, faltando apenas a base
para o seu assentamento, mas que também já se estava a tratar disso,
designadamente a solicitação de orçamento para a base em betão e ligações
às redes públicas de águas e esgotos. -----------------------------------------------------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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