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--------------------------ACTA N.º 70 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2016 ------------------------------------------------No dia vinte e seis de Setembro 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 69), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. REQUALIFICAÇÃO E BENIFICIAÇÃO DA FONTE DE SERNADELO -------O senhor presidente, João Santos, informou que estão a decorrer as obras de
requalificação e beneficiação da fonte de Sernadelo. Disse ainda que as obras
em causa revestem-se de especial importância para este equipamento, porque
vão tornar este espaço mais digno para toda a gente que o queira utilizar.
Disse também que por uma questão de funcionalidade, se iria fazer uma caixa
de visita a montante da bica, para se garantir o acesso, e também fazer um
dreno para situações de excesso de caudal, e ainda para que se pudesse
salvaguardar a sua limpeza com mais eficácia, sempre que esta fosse
necessária. Disse também que as obras em causa foram objecto de protocolo
de delegação de competências por parte da Câmara Municipal, e que foi
atribuído um valor para custear a intervenção. -------------------------------------------3. REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO LARGO DE S. JOSÉ ------------O senhor presidente, João Santos, informou que estava a ultimar com a
Câmara Municipal um contrato inter-administrativo para se poder requalificar e
beneficiar o largo de S. José, na Póvoa da Mealhada. Disse ainda que havia
necessidade de se fazer um muro suporte do lado nascente, para salvaguardar
a estabilização do talude existente, e que este muro era fundamental para
garantir uma maior área para o largo, e por outro lado para garantir a
segurança do seu pavimento. Disse também que esta intervenção era
importante para garantir mais dignidade a toda a envolvente. Disse ainda que
era importante fazer-se uma ligação ao polidesportivo descoberto existente a

sul do edifício de habitação social, para que esta zona passasse a ter
circulação e não um beco como é actualmente. -----------------------------------------4. REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOVO DE ANTES
O senhor presidente, João Santos, informou que as obras de requalificação e
beneficiação do cemitério Novo de Antes estavam a decorrer dentro da
normalidade, respeitando-se o que tinha sido definido em projecto, e que os
prazos iriam ser cumpridos. Disse ainda que se iria colocar areia fina para
preparar as sepulturas para o Dia de Todos os Santos, trabalho esse a realizar
pelos funcionários da autarquia. -------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que estava a preparar a
planta de implantação do cemitério, com a estrutura de implantação das
sepulturas para a zona nova, e que oportunamente entregaria essa planta em
formato papel, para os restantes elementos do executivo poderem pronunciarse sobre a proposta. -----------------------------------------------------------------------------5. DEPOSIÇÃO DE ENTULHO E LIXO JUNTO DA AUTO-ESTRADA –
VENTOSA DO BAIRRO ------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que lhe foi comunicado por
um concidadão que tinha sido depositado entulho e lixo diverso junto da ponte
da auto-estrada, em Ventosa do Bairro, e que se sabia quem o tinha feito, e
que essa pessoa era de uma freguesia vizinha, e de outro concelho. Disse
ainda que se deveria oficiar esse cidadão no sentido de ir retirar o entulho que
depositou, e que se deveria fazer uma placa de proibição de despejo de
entulho, ou então fazer-se uma vedação para se tentar evitar este cenário
degradante, que ciclicamente se repetia neste local. -----------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que não havia necessidade de se
fazer a placa de proibição de despejo de lixo e entulho, porque isso não iria
impedir as pessoas de continuar a vazar o lixo. Disse ainda que em relação ao
ofício ao cidadão em causa, isso era da competência das entidades
fiscalizadoras do ambiente, nomeadamente o SEPNA. --------------------------------6. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que as obras de
requalificação e beneficiação do cemitério Novo de Antes, estavam a ser
abastecidas de energia eléctrica a partir das instalações do Centro Recreativo
de Antes, e que se deveria compensar essa associação por esses custos
associados aos gastos de energia eléctrica. ----------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que oportunamente se iria fazer essa
compensação, com a atribuição de um subsídio ao CRA. ----------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que foi abordado por um
concidadão de Antes, no sentido de a União das Freguesias ceder lancis guia,
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para a execução de um passeio para correção de uma inserção de transversal
à rua dos Caramouços, correção essa proposta pela Câmara Municipal, tendo
em vista o alargamento da via. ---------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que passaria pelo local para se
inteirar do problema e que oportunamente diria qualquer coisa sobre esta
questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão das limpezas em
vários locais da área geográfica de Ventosa do Bairro, e que era necessário
estar mais atento na resolução pontual e em tempo útil das diversas situações
que iam surgindo. --------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, manifestou a mesma preocupação
para a zona de Antes. ---------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que estas questões também o
preocupavam, mas que face aos funcionários existentes, era manifestamente
impossível estarem em todo o lado ao mesmo tempo, tendo reconhecido que
se calhar uma pessoa adstrita a Ventosa e outra à Antes, resolveria esse
problema das questões das limpezas mais simples, mas essenciais para a
preservação de todos os espaços, tendo sugerido que se arranjasse uma
pessoa para cada área para fazer esse trabalho. ---------------------------------------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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