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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o í0
MANDATO 2017-2021

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da Junta de Freguesia
de Moita, realizou-se a reunião do executivo, em que estiveram presentes: o Presidente de Junta, Sr.

Antonio Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira.--

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

í. lnformações do Presidente
2. Outros Assu

I - lnformações do Presidente
O Sr. Presidente, Antonio Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:-----------------

a) Passeio Todo Terreno - pedido de apoio da organização (CDM) para o passeio de jipes a 17

março. A semelhança de anos anteriores foi atribuída uma verba de 150€.

b) Associação São Silvestre - pedido de apoio financeiro por parte da Associação São Silvestre
com justificação de que estão a necessitar de verbas para realizarem caminhada com a Câmara
Municipal, para a participação na Criativ(a)rte e nas Festas da Cidade. A semelhança de anos
anteriores foi atribuída uma verba de 2.000€. No entanto, o secretário chamou a atenção que,
para estes casos, deverá começar-se a pedir informação adicional às entidades com este tipo de
solicitações, para conhecer o volume de despesas das atividades que estamos a apoiar.-------------

c) Saneamento - A Presidente de Câmara Cidália Ferreira e Vereador Carlos Caetano, deslocaram-
se à Moita com um técnico para se inteirar dos problemas de saneamento. O Vereador Carlos
Caetano informou que o saneamento da Rua do Olheirão vai ficar resolvido até ao Verão. Vão
pagar à CCDR e avançar com a obra e as contrapartidas da proprietária do terreno
nomeadamente calcetar o passeio, fazer um muro e colocar um portão. Foram visitados ainda a
Rua do Carvalho, Rua da Cavadinha e os pontos do atravessamento do saneamento ao longo da

EN 242.----
d) Rua Esquerda - Estão a surgir problemas com os solos, onde o piso está instável devido à

quantidade de barro. Por isso vai ter que levar mais pedra e a obra vai sofrer alterações de preço.

e) Colocação de Espelhos - Foram solicitados à Câmara espelhos de regulação do transito para

substituição de um que está partido no cruzamento da Travessa da Serveira. Vão ser colocados
novos: um no cruzamento da Rua do Lavadouro com o Beco da Luz, outro no cruzamento da Rua

do Lavadouro com a Rua do Olheirão e outro no cruzamento da Rua dos Loureiros

f) Contentores - Vão ser colocados dois contentores do lixo, um na Rua da Machinha e outro na

Rua da Zona lndustrial para fazer face às queixas da vizinhança em que os contentores existentes
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se encontram cheios.

g) Rua Soldado Adriano Maria Alexandre - A rua já foi intervencionada duas vezes mas os
funcionários da Junta remediaram o problema

2 - Outros Assuntos
A reunião solicitada com a direção do Clube Desportivo Moitense ficou agendada para dia 27 de
março às 21:30.--
O Banco Santander continua sem terminar o processo de atualização do novo executivo da junta.-
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