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--------------------------ACTA N.º 42 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 22 DE JUNHO DE 2015 ----------------------------------------------------No dia vinte e dois de Junho 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, 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 41), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. 24.º ANIVERSÁRIO DA EPVL E HOMENAGEM AO ENG.º JOÃO PEGA CONVITE -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que foi enviado convite da EPVL
para o 24.º Aniversário da escola, e para a homenagem ao antigo director da
escola, eng.º João Pega, comemoração a levar a efeito no próximo dia 4 de
Julho de 2015, pelas 16.45h, nas instalações da Escola Profissional
Vasconcellos Lebre. -----------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, adquirir uma lembrança para entregar
ao eng.º João Pega. -----------------------------------------------------------------------------3. FESTAME – COBERTURA METÁLICA ------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da questão da cobertura
metálica que cobriu o pátio a tardoz dos contentores do Festame, onde ficaram
o Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro e a
Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, e se havia a
possibilidade de a Junta da União suportar os custos da mesma. ------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se tratava de uma infra-estrutura
que fazia todo o sentido a Junta da União das Freguesias suportar, até porque
seria sempre a Junta a liderar o processo da escolha das
Instituições/Associações que todos os anos iriam representara as três áreas
geográficas da União das Freguesias, e que assim se poderia sempre
disponibilizar para a Instituição/Associação escolhida por cada ano. --------------O executivo deliberou, por unanimidade, suportar na íntegra os custos da
estrutura metálica, sendo que a mesma ficará guardada no armazém da Junta
da União das Freguesias. ----------------------------------------------------------------------4. RESCALDO DO PASSEIO SENIOR +65 ----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão do passeio sénior,
tendo perguntado o que acharam do passeio e se tinha corrido bem. --------------

O senhor presidente, João Santos, referiu que o passeio correu bem, e que
face aos constrangimentos do que aconteceu com o autocarro, os seniores
estiveram à altura. -------------------------------------------------------------------------------A vogal, Sofia Lousado, falou do excessivo calor que se fez sentir, e que foi um
esforço brutal para os seniores. Disse também que a descida do convento de
Cristo para a Mata Nacional dos Sete Montes, foi muito difícil: Disse ainda que
era importante fazer previamente um reconhecimento dos locais a visitar, para
que estas situações não voltassem a acontecer. ----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que a Tansdev não esteve bem
ao enviar para um passeio sénior um autocarro de dois andares, e que face a
isso houveram algumas queixas dos seniores. Disse ainda que o facto de esse
mesmo autocarro não ter o ar condicionado a funcionar nas devidas condições,
criou uma situação difícil para quem nele viajou. Disse também que face às
questões apontadas, seria importante preparar um texto de desagrado para
enviar para a Transdev, para realçar o facto de todos os transtornos causados
à organização do passeio, e para que no mínimo a empresa formule um pedido
de desculpas pelo sucedido. ------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, e face aos constrangimentos
causados, enviar um texto de desagrado para a Transdev. --------------------------5. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, questionou o facto de a represa do Cardal
ainda não estar feita, e que era importante para os proprietários dos terrenos
haver água na represa, pois os poços existentes na envolvente da mesma
teriam sempre água, que de outra forma não era possível. ---------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que tecnicamente a represa não tinha
condições para funcionar, porque a água escoa com muita facilidade, e que a
solução passaria por se fazer uma intervenção de fundo na infra-estrutura, e
que teria de se ver primeiro se há condições técnicas para o fazer. ---------------O senhor vogal, António José Breda, falou nos bustos das personalidades da
Mealhada que faltavam colocar nos pedestais. ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que esta questão já estava a ser
tratada, e que brevemente já se poderiam ver os restantes bustos nos locais
respectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19h30 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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