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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 1í
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois 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
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2

lnformações do Presidente
Outros Assuntos-

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

a) Sinistro na via publica - foram alteradas rubricas ao orçamento para fazer fase ao pagamento de
um acidente de trabalho na via publica que originou estragos numa viatura particular

b) Rua da Sapinha - foi finalmente entregue o projeto da Rua da Sapinha que irá contemplar uma
ciclovia paralela à estrada. Terá agora que ser negociado a cedência dos terrenos para
alargamento da via

c) INCF - Mata da Gasal da Lebre - Recebeu-se um oficio do INCF a dar conhecimento que irá ser
feita a limpeza de alguns caminhos e aceiros na Mata Nacional do Casal da Lebre. Em resposta
ao oficio da Junta, informaram que haverá abertura em breve de procedimentos para a venda de
pinheiros secos e adjudicação de serviços no âmbito do programa POSEUR, que vai permitir o
povoamento florestal e limpeza das Matas

d) Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - Foi comunicado ao Presidente do Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente que não participaríamos na
deliberação sobre a recondução do Diretor do Agrupamento porque coincidia com a reunião do
executivo da junta e que era aberta ao público

e) Gomissão de Festas São Silvestre 2018 - Recebeu-se comunicação a solicitar apoios para a
realização de 20 a 23 Julho das Festas em Honra de São Silvestre. Uma vez que é uma carta
generalista, vamos solicitar uma reunião com os organizadores da Festa, para perceber em
concreto quais os meios necessários e as necessidades financeiras do evento.----

f) Programa 25 de Abril - o Sr. Presidente apresentou o programa das Comemorações do 25 de
Abril, 44o aniversário, com a mesma tradição do costume. No entanto secretário e tesoureiro
alertaram para se fazer algo de novo ou semelhante a anos anteriores em parceria com o Clube
Desportivo Moitense. Na próxima reunião a 27 de Março irá ser colocada a questão à direção do
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CDM.

g) Passeio Sénior - O Sr. Presidente colocou à disposição do tesoureiro e secretário, proporem

locais para se realizar um passeio nos finais do mês de maio, apontando como certo em Setembro
poder fazer o mesmo à Festa da Flores em Redondo.------------

2 - Outros Assuntos
O tesoureiro solicitou, por intermédio de moradores, que fossem dadas indicações aos

responsáveis do placar da GDU que se encontra no cruzamento da Rua 1o Dezembro com a Rua

1o de Maio, para o mudarem para outro local, pois este tapa a visibilidade de quem pretende entrar
na rua em segurança
Solicitou ainda que se falasse com os responsáveis do placar do BE, que está situado no Largo

da lgreja, para o deslocar para outra zona, pois há várias queixas da população e além de estar
mal acondicionado está mal enquadrado junto à via pública

----Lombas de borracha na 10 Dezembro - São vários os moradores que se queixam das

velocidades atingidas por viaturas que circula na 1o Dezembro. Dever-se-ia ver com a Câmara uma

solução para reduzir o excesso de velocidade-----
Por fim, solicitou que se fala-se com os responsáveis da empresa que está a realizar a obra da

Rua Esquerda e com a Câmara Municipal para acertar o caminho da Rua da Almoínha Velha, que

entretanto, com a passagem dos camiões e das chuvas ficou cheia de buracos
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