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ATA NÚMERO QUATRO /ANO DOIS MIL E CATORZE
-------Aos vinte e sete dias do Mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e
uma horas, compareceram na antiga escola primária de Ventosa do Bairro, sita na Rua
da Escola, Ventosa do Bairro, para Sessão ordinária da Assembleia da União de
Freguesias, após Convocatória para o efeito, os seguintes elementos: a Senhora
Presidente da Mesa da Assembleia da União de freguesias, Graça Maria Neves Batista, 1ª
Secretária Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2º Secretário João António Pereira da
Silva, os Vogais, Patrícia Isabel dos Santos Ferreira, Marco Paulo Moreira dos Santos,
Fernando da Conceição Oliveira e Licínio de Almeida Nogueira. ------------------------------------------As vogais Vítor de Jesus Gomes Neto, Paula Alexandra Oliveira da Cunha Felgueiras,
Licínio Rodrigues Martinho, Alexandre Miguel Mendes Oliveira, Cláudia Alexandra
Lousado dos Santos e Vera Mónica de Oliveira Neto faltaram à sessão.----------------------------------O vogal Vítor Neto justificou antecipadamente a sua falta-------------------------------------------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a
saber: o Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o Sr.
Tesoureiro Benjamim Almeida e o vogal António José Breda. -----------------------------------------------Livro de Presenças: Os Elementos supra mencionados antecedendo a abertura da
Sessão, apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. ----------------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das
Freguesias, deu-se início à sessão com a proposta da Mesa, a pedido da Junta da
União, de incluir na Ordem de trabalhos um novo assunto dada a urgência da
deliberação, de acordo com o artº 29º do Regimento da Assembleia. ---------------------------Depois de esclarecidos os motivos para a urgência do assunto e que se prendem com a
identidade e identificação da União de freguesias, bem como com a forma de
apresentação da mesma para com os cidadãos, procedeu-se à votação da inclusão do
ponto número cinco na Ordem de trabalhos: Estabelecimento da constituição do
brasão, selo e bandeira da União de Freguesias, que foi aprovado por unanimidade dos
presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------------------------------------------------------Não houve quaisquer inscrições para este período. ------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------Para o período antes da ordem do dia verificou-se apenas uma intervenção, do
senhor Fernando Parreira, Secretário da Junta, que se transcreve na integra: ------------------No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, realizada no passado dia 1 de Junho de 2014 no largo do Areal,
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foi com enorme satisfação, que pelo 5.º ano consecutivo, vimos neste dia magnifico, o largo principal de Ventosa do
Bairro com um cenário diferente e colorido, preenchido com tantas crianças. Esta iniciativa tem vindo a afirmar-se
como um evento de grande importância para as crianças, e por isso tem tido aceitação no seio dos nossos concidadãos,
pelo que será importante manter esta comemoração como referência, no calendário de actividades culturais e sociais da
União das Freguesias. As crianças desta área geográfica necessitam de um evento deste tipo, para sentirem que não se
esquecem deles, e lhes proporcionam momentos agradáveis de convívio e de brincadeira saudável. ----------------------Ver tantas crianças felizes a partilhar este momento único, é sempre um motivo de satisfação para todos nós. Desta vez
cerca de 60 crianças participaram neste evento, e puderam desfrutar de uma tarde de completa alegria e diversão.------Os dois insufláveis, os palhaços Sérgio e Nuno, e o Grupo NJovem, que estiveram a animar este evento, foram motivo
mais do que suficiente para incentivar todas as crianças a participar de forma activa nesta iniciativa, preparada
exclusivamente para elas. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, vem agradecer publicamente às instituições,
empresas e a particulares, a colaboração prestada no apoio à realização deste evento, a saber:
Câmara Municipal de Mealhada-----------------------------------------------------------------------------------------------4 Maravilhas da Mesa da Mealhada-------------------------------------------------------------------------------------------Construções Marvoense--------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo NJovem---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedade de Água do Luso--------------------------------------------------------------------------------------------------Restaurante Octávio dos Leitões-----------------------------------------------------------------------------------------------Padaria Manuel Dias Duarte--------------------------------------------------------------------------------------------------Café Estrela da Noite---------------------------------------------------------------------------------------------------------Minimercado de Maria Preciosa Lopes Ramalho---------------------------------------------------------------------------Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada----------------------------------------------------------------------Tomé Fernandes Batista-----------------------------------------------------------------------------------------------------Um agradecimento especial à população pela adesão a esta iniciativa, que sem dúvida, é sempre uma mais valia na
valorização de qualquer evento, quer seja ele social ou cultural. ------------------------------------------------------------Também um agradecimento às pessoas que ajudaram na preparação da logística, antes, durante e depois do evento,
nomeadamente ao João Paulo Ramalho, à Inês Parreira, à Cecília Parreira, à Lídia Mesquita e à Patrícia Ferreira.------Estiveram presentes, nesta actividade, o senhor presidente da União das Freguesias, João Santos, o senhor secretário,
Fernando Parreira, e os vogais da Assembleia de Freguesia da União, Patrícia Ferreira e Licínio Nogueira. O senhor
presidente da Câmara, apesar de ter sido convidado, comunicou que não podia estar presente por motivos de agenda.
Quanto aos restantes elementos, quer do executivo, quer da Assembleia de Freguesia da União, apesar de terem sido
convidados, não estiveram presentes.------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado a todos pelo apoio a este evento-------------------------------------------------------------------------------------

-------Não havendo mais intervenções, passou-se à ordem de trabalhos. -------------------------PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;--------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra à
Primeira Secretária Ana Lousada que procedeu à leitura da ata da sessão ordinária de
vinte e dois de Abril de dois mil e catorze.----------------------------------------------------------------------------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o
documento sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO
CONFORME O PREVISTO NA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO Art.º 18.º DA LEI 75/2013 DE 12 DE
SETEMBRO;--------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra ao
Segundo Secretário João Pereira que procedeu à leitura da informação do Senhor
Presidente da União de Freguesias, que a seguir se transcreve na íntegra, após o qual se
abriram inscrições para esclarecimento de dúvidas.----------------------------------------------------
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Conforme o previsto na alínea v) do n.º 1 do Art.º 18.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, passo a
informar a Assembleia da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, através do
Exmo. Sr.º Presidente, acerca da atividade da Junta de Freguesia, desde 23 de Abril de 2014, até à
presente data. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS E ACÇÕES CONCLUÍDAS----------------------------------------------------------------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos largos da União das Freguesias; ---------------------------------------------------------------------- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes;--------------- Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada;- -------------------------------------------------- Limpeza geral ao cemitério velho da Antes; --------------------------------------------------------------------- Limpeza de ervas nas ruas da União de freguesias; -------------------------------------------------------------- Reparação, pintura e limpeza da envolvente da fonte de St.º António – Antes; -------------------------- Substituição de telhas no edifício dos estaleiros, e colocação de caleiras; --------------------------------- Execução e conclusão da divisão para armazenamento de equipamento e produtos perigosos:
combustíveis e produtos fitofarmacêuticos; --------------------------------------------------------------------- Reparação do tubo da mina de chãs, junto à Fonte de Baixo; ------------------------------------------------- Limpeza da envolvente exterior da sede da União das Freguesias; ----------------------------------------- Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas, conforme a delegação de competências; ------------ Limpeza da zona envolvente na mina de Barregão; -------------------------------------------------------------- Execução de 14 sepulturas perpétuas no cemitério novo de Antes; ----------------------------------------- Execução de duas caixas de visita para encaminhamento das águas pluviais, no caminho do
Espargal, na Antes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de Mupi na sede da União das Freguesias. ----------------------------------------------------------ACÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Participação com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mealhada na Inauguração da XVI Feira
de Artesanato, Agricultura e Gastronomia de Mealhada; ---------------------------------------------------- Reunião em Coimbra com o Sr. Presidente da ARSC, Dr. Tereso, juntamente com o Sr. Secretário,
Fernando Parreira, com a finalidade de resolver o problema dos pagamentos da eletricidade do
edifício da Junta de freguesia em Ventosa do Bairro; ----------------------------------------------------------- Final de ano letivo da Universidade Sénior CADES; -------------------------------------------------------------- 5.º Encontro com a Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------- Reunião na Câmara Municipal de Mealhada com a Comissão Regional da Defesa da Floresta;------ Participação no simpósio de Mário Augusto nos Bombeiros Voluntário de Mealhada;----------------- Aniversário do Centro Recreativo de Antes; ---------------------------------------------------------------------- Sessão de lançamento do livro de Herminio Pires “ As Pedrinhas”; ------------------------------------------ Simpósio da Mata do Bussaco “ Viver a Floresta”; --------------------------------------------------------------- Reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal relativo ao Orçamento Participativo;----------- Reunião com Câmara Municipal de Mealhada “ Fundo Extraordinário de intervenção Social”;-----

OBRAS E ACÇÕES EM CURSO-------------------------------------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obras no cemitério novo de Antes; ----------------------------------------------------------------------------------- Obras nos estaleiros da União de Freguesias situados na Rua Dr. Nóbrega Araújo, na Mealhada
(obras interiores); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reparações várias; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza das valetas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza das Fontes de Mergulho; ---------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos largos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos cemitérios; -------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Substituição de foco luminoso de projetor do adro da Igreja Matriz, em Ventosa do Bairro;--------- Reparação dos caminhos da União das Freguesias; -------------------------------------------------------------- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; ------------------------------------ Colocação de mesa e bancos no espaço – ponto de encontro “ Recordar é Viver”, na Mealhada;
- Reparação da fonte do Poço Concelho; --------------------------------------------------------------------------- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias. ---------------------------------------------------ACÇÕES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias; ------------------------------------------ Envio de Newslleters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e notícias, a todas as
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------------------ Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública. -----------------

OBRAS E ACÇÕES PREVISTAS A CURTO PRAZO-----------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias; ---------------------------------------------------ACÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas, em Ventosa do Bairro;------------Colocação de mupis em Ventosa do Bairro, Arinhos e Póvoa do Garção; --------------------------------- Requalificação da área do denominado “Barco”, no largo do Cruzeiro, com o objetivo de trazer a
água de novo a este espaço, mas com a função lúdica (aguarda projeto da C.M.M.);----------------- Colocação de marco limitador de passagem automóvel, na rampa de acesso ao largo de S.
Martinho, em Arinhos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiação do Largo de S. José, na Póvoa da Mealhada; ----------------------------------------------------- Conclusão das obras de ampliação do cemitério novo de Antes; --------------------------------------------- Execução de muro no Cardal; ------------------------------------------------------------------------------------------ Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Antunes Breda, na
Póvoa da Mealhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Uinião procedeu a algumas considerações sobre a sua
informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer questão, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de
trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS – 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL; ------------------------------------A senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta que explicou
que esta revisão orçamental se devia às transferências do saldo de gerência,------------------------Não havendo qualquer questão procedeu-se à votação tendo a Assembleia
deliberado por unanimidade aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS – DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA-------------------------------Interveio o a Senhora Presidente da Mesa para esclarecer que se trata de um
documento elaborado por um grupo de cidadãos, que conta já com apoios de diversos
organismos público e privados e que pretende que seja demostrado o apoio públido da
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Assembleia da União das Freguesias mdiante a assinatura de um abaixo-assinado. Este
apoio pode também ser demostrado pelos membros da Assembleia e da Junta da União
mediante assinatura de cada um no abaixo-assinado destinado a esse efeito. ----------------------Debatidos os motivos e as opiniões relativamente ao documento foi posta à
votação a assinatura do documento pela Presidente da Mesa em representação da
Assembleia da União de Freguesias, que foi aprovada pela maioria dos presentes, com o
voto contra do vogal Licínio Nogueira. -------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS – ESTABELECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASÃO, SELO E BANDEIRA DA UNIÃO DE FREGUESIAS ------------------------------------------------------------Tomou da palavra o Senhor Presidente da Junta da União para explicar que foram
concebidos desenhos do brasão, selo e bandeira a partir dos símbolos já existentes nas
Freguesias extintas e submetidos à Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses, tal como a lei impõe. --------------------------------------------------------------------No parecer desta comissão foram feitas algumas alterações às propostas iniciais da
Junta, e serão estas alteradas as que estarão a votação na presente sessão.
--------Depois de todos os presentes analisarem as propostas de brasão selo e bandeira e
de serem esclarcidas todas as questões, procedeu-se à votação, tendo esta deliberação
sido aprovada por unanimidade dos presentes.-----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União
de Freguesias, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata
que depois de lida e aprovada, será assinada. -------------------------------------------------------------Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:

