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--------------------------ACTA N.º 71 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016 -----------------------------No dia dez de outubro 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 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 70), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS -------------------------------------------O senhor tesoureiro Benjamim Almeida advertiu para a inoperância dos
tanques/lavadouros de Ventosa do Bairro e Sernadelo, referindo que a
alteração de estilos de vida da população conduziu à redução da utilização
deste tipo de infra-estrutura pública. --------------------------------------------------------Relativamente aos contratos inter-administrativos o senhor Presidente informou
que se encontra aprovado o arranjo do largo Dr. António Antunes Breda, na
Póvoa e em simultâneo irá ser intervencionado o espaço que alberga os
contentores de resíduos. Informou ainda que está previsto a criação de uma
faixa do lado esquerdo da rua Dr. António Dias dos Santos, de cor amarela,
para protecção dos peões. Esta intervenção irá ser realizada com projecto da
autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente referiu também que já foi solicitado orçamento para a
construção do parque infantil na Urbanização da Quinta do Vale. Relativamente
à intervenção junto ao Largo São José, na Póvoa, o senhor presidente
informou que o pretendido seria adjudicar esta obra simultaneamente à do
Largo Dr. Antunes Breda e Rua Dr. António Dias dos Santos, de forma a
optimizar os recursos e respectiva logística de equipamentos. -----------------------

3. REPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CHAFARIZES --------Foi comunicado pelo senhor Presidente que já tinha sido procedida a reposição
definitiva do abastecimento de água nos chafarizes de Ventosa do Bairro,
nomeadamente no chafariz da Fonte de Baixo, junto à casa do Sr. Amado. -----4. OUTROS ASSUNTOS ----------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro Benjamim Almeida referiu a necessidade de se intervir
junto ao cemitério velho e eliminar as canas aí existentes. --------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 10
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, e eu Ana Sofia da Costa Lousado,
vogal, redigi e subscrevi, e vou assinar junto do Sr. Presidente, Tesoureiro e
restante vogal. ------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
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