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--------------------------ACTA N.º 43 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 6 DE JULHO DE 2015 ----------------------------------No dia seis de Julho de dois mil e quinze, 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 42), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. FREIXO DO LARGO DR. HENRIQUE NAVEGA – VENTOSA DO BAIRRO O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a esta questão,
e depois de se enviar um email para o senhor presidente da Câmara Municipal,
conforme deliberação na acta n.º 41, datada de 25 de Maio de 2015, foi dada a
resposta pelo mesmo que a esta era da competência da Junta da União das
Freguesias, e que teria de ser a Junta da União a resolver. --------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, contactar os Bombeiros Voluntários da
Mealhada, para ajudarem a resolver esta questão. -------------------------------------3. QUINTA DO VALE E QUINTA DOS COUTOS ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a esta questão,
e depois de se enviar um email para o senhor presidente da Câmara Municipal,
conforme deliberação na acta n.º 41, datada de 25 de Maio de 2015, foi dada a
resposta pelo mesmo que a Junta da União de Freguesias deveria identificar os
proprietários dos lotes em causa. ------------------------------------------------------------4. FUNCIONÁRIO VALDEMAR DE ALMEIDA COELHO DOS SANTOS---------O senhor presidente, João Santos, informou que o funcionário Valdemar de
Almeida Coelho dos Santos foi incorrecto no tratamento com os restantes
funcionários, incluindo ao senhor presidente. Disse ainda que era uma situação
bastante aborrecida e que infelizmente já era um problema recorrente. O

senhor presidente propôs que se ouvisse o funcionário, para que se fizesse
sentir ao mesmo que esta seria a última vez que isto acontecia. -------------------A vogal, Sofia Lousado, disse que se deveria falar com um jurista, para se ver a
melhor forma de lidar com esta situação, no sentido de se fazer uma análise a
todo o histórico do funcionário. Sugeriu ainda que lhe fosse dada a
possibilidade de apoio psicológico, e ainda de participar num programa de
recuperação, para que se tentasse recuperar o funcionário. Disse ainda que a
Junta da União das Freguesias deve ter um papel social e por isso mesmo
deve promover por todos os meios para que se faça um programa de
recuperação ao funcionário. -------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, convocar o funcionário, para o ouvir
numa próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------5. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou na questão da colocação de uma
torneira no tubo da mina de Barregão, na reparação do autoclismo da Escola
EB1 de Ventosa do Bairro, nos dois aspersores avariados no Jardim de
Arinhos, na limpeza da mina da Chãs, e que iria envia a lista do património a
pintar na área geográfica de Ventosa do Bairro. -----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação às avarias era para
arranjar, e que relativamente ao património da Junta da União das Freguesias,
iria comunicar-se ao canalizador para reparar. Disse ainda que em relação aos
aspersores do jardim de Arinhos, devia-se comunicar à CMM a avaria. Disse
ainda que em relação à mina da Chãs, teria de se pedir aos bombeiros para
fazerem uma intervenção, mas que nesta fase ainda corriam muita água nos
fontanários, e para já era melhor esperar um pouco para ver a evolução. Disse
também que em relação à lista do património a pintar, que assim que a mesma
existisse, teria de se pedir cotação a empresas da União das Freguesias para a
sua execução. -------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 45
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------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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