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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o í3
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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. António Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues
Cardeira

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

. Reunião com Gomissão Organizadora das Festas Honra São Silvestre------
Outros Assu

1

2

í - Reunião com Gomissão Organizadora das Festas Honra São Silvestre
Dois elementos da Comissão de Organização das Festas em Honra de São Silvestre, Neide e João,
solicitaram ao executivo da junta, apoio financeiro e logístico para o evento de 20 a 23 de julho deste ano.

Contam já com o apoio da Câmara a nível de cedência de palco

As festas anuais organizadas pelos "trintões" têm mantido uma elevada participação da população,
podendo, contudo, melhorar o seu alcance sem derrapar nas contas. Mas sem dados concretos para

basear o apoio financeiro e para não haver distinções em relação aos anos anteriores, foi decidido manter
o valor de quinhentos euros. A Junta apoia ainda a limpeza do recinto das festas no final das mesmas------

2 - Outros Assuntos
O secretário informou o restante executivo dos seguintes pontos

a) Passeio Sénior - o passeio a realizar a Sintra ficou agendado para dia seis de junho. Contudo, e
após análise de vários locais a visitar, concluiu-se que devido à atração turística da região a
viagem ficaria dispendiosa. Solicitou-se assim, apoio ao Presidente da Câmara de Sintra,
nomeadamente a entrada gratuita num Monumento Nacional e apoio para piquenique

Corte de ervas nos passeios - junto aos passeios da escola e na rua do lavadouro estão ervas
muito grandes que precisam de ser cortados e limpos. Foi solicitado que se mantenha
principalmente nos locais de maior afluência da população e visitantes a zona limpa e cuidada.
Para além disso deveria haver um mapa com as zonas de intervenção para registo das atividades
de corte e limpeza.-

Rede Hotspot - Depois de várias tentativas, via email e telefonica, e insistência para falar com os
serviços informáticos da Câmara da Marinha Grande para tentar perceber se era possível reativar
a rede hotspot, lá veio um email a 24 de Abril- sem nome do responsável pelo mesmo - que diz
que "o equipamento Wireless colocado por esta autarquia em 2005 através do projeto
LeiriaRegiãoDigital, estava avariado..., sem reparação e todo o restante equipamento pertencente
ao projeto, também absoleto". Conclui-se assim, que não vale apena, para já validar este projeto

ou um novo sem que haja uma nove avaliação.-

d) Gonvite Rotary Glub Marinha Grande - fui interpelado numa reunião do RCMG, porque a Junta

da Moita não respondeu ao convite para o almoço do 170 Aniversário do Clube que se realizou na
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b)

c)



Vieira de Leiria. Todas as outras Juntas responderam, exceto a Moita. Como não houve
divulgação pelo restante executivo da junta, tem de haver maior atenção nestes casos para não
sermos surpreendidos por terceiros e haja mal entendidos entre os intervenientes.----

O Secretário

António Soares re rg Si

O Tesoureiro
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