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--------------------------ACTA N.º 30 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014 -----------------------------------------------No dia quinze de Dezembro de dois mil e catorze, 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 29), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. MURO SUPORTE E OBRAS ACESSÓRIAS NA RUA DO POÇO
CONCELHO EM ARINHOS -------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, colocou a questão ao senhor
presidente sobre qual era o ponto da situação da obra do muro de suporte e
obras acessórias da rua do Poço Concelho. ----------------------------------------------O senhor presidente, João Santos disse que a obra estava parada, mas que já
tinha assinado um protocolo para que, as tais obras acessórias do canalete de
condução das águas pluviais, fossem concluídas até ao limite do terreno a sul.
Disse ainda que estava à espera que a qualquer momento as mesmas
recomeçassem para se finalizar este processo que já se arrasta há algum
tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. EXTENSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VENTOSA DO BAIRRO -------------O vogal António José Breda questionou o senhor presidente, João Santos,
sobre o ponto da situação da extensão do posto de saúde de Ventosa do
Bairro. Disse ainda que na próxima Assembleia Municipal, a bancada da CDU
vai apresentar uma proposta nesse sentido, para que seja esclarecida toda a
situação acerca do motivo porque o mesmo continua encerrado, com claro
prejuízo para a população. ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que vai providenciar para que seja
enviado um ofício para o director da ARS, Dr. Tereso, para marcar uma reunião
de trabalho para se definir esta situação. ---------------------------------------------------

4. ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão da atribuição de
subsídios às associações, e perguntou em que fase é que estava o projecto de
regulamento de atribuição de subsídios. Disse ainda que tinha sido abordado
pelo presidente do Centro Recreativo de Antes, no sentido de solicitar a
atribuição de um subsídio à associação que representava. --------------------------O secretário, Fernando Parreira, disse que em relação ao projecto de
regulamento de atribuição de subsídios, entretanto aprovado na assembleia de
freguesia de 22 de Abril de 2014, o mesmo teria de ser apresentado para
aprovação como regulamento, e que em principio o iria ser na próxima
assembleia de Abril, e que só a partir daí, e depois de devidamente publicitado,
é que podia entrar em vigor. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação à questão da
atribuição de um apoio, a associação deveria fazer chegar um pedido nesse
sentido, para depois ser analisado em reunião de executivo, para depois ser
deliberado a atribuição, conforme já tem sido feito com outras associações ou
instituições em situações semelhantes. ----------------------------------------------------5. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que, o buraco existente no
largo Padre Navega, em Antes, já tinha sido reparado pelos funcionários da
Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.15 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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