
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o í9
MANDATO 2017-2021

Aos trinta dias do mês de agosto 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

1. Atividade da Ju
2. Assuntos relacionados com o Município
3. Outros Assu

í Atividade da Junta
Pinturas na pavimentação e sinalética - O Presidente informou que foi enviada informação
para a Câmara do levantamento efetuado pela Junta para pinturas das linhas e sinais no
pavimento em 16 ruas da freguesia, das quais 4 passadeiras e 12 sinais stop. Ainda não há
informação por parte Câmara

Velocidade na EN 242 - Foi reportada informação às lnfraestruturas de Portugal (Almada) para
rever os limites de velocidade na zona da Barreirinha (limite da freguesia) e do Vale. Os sinais
com limite a 50 km alguns encontram-se caídos e outros desapareceram. Há queixas do excesso
de velocidade naquelas zonas e é preciso uma intervenção. Aguarda-se resposta das
lnfraestururas de Portugal

Aquisição livros - Foi decidido a aquisição de dez livros ao preço de quinze euros cada, género
pré-escolar, intitulado "Eu sou a Floresta" para apoiar os autores Gilberto Jacinto, Gabriel Rodão,
Sónia Guerra e Luís Abreu, pertencentes ao concelho da Marinha Grande

Divulgação do Livro "Pataias e Suas Gentes" - O secretário informou que iria divulgar no
Facebook e no web site os livros cedidos pela junta de freguesia de Pataias, que podem ser
vendidos nas instalações já junta de freguesia de Moita. O livro é manifestamente interessante,
pois trata dos antepassados desde a origem do lugar de Pataias aos costumes e tradições, à
cultura e desporto, às empresas e profissões, às personalidades e à política. A Moita está
incluída no livro ilustrado e explicado pelos autores António Gonçalves, Humberto Santos e
Turíbio Machado

20 Passeio Sénior - O Presidente informou que não se iria realizar. Estava previsto a visita a
Redondo.

Largo da lgreja - O secretário disse ainda que a Junta deveria investir no embelezamento da
freguesia. Com o apoio de um técnico da Câmara (arquiteto paisagístico) poderia embelezar o
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largo da lgreja. As arvores estão sem qualquer graça e poderíamos embelezat o largo, tendo
plantas e flores adequadas ao espaço. Se as aquisições dos lotes de terreno fossem rapidamente
realizadas, poderia se prever outro dinamismo para aquele local

Gompra de carrinha - O tesoureiro disse que a Junta poderia investir na compra de uma
carrinha de nove lugares para apoiar as coletividades

Programa para Comemorações Freguesia de Moita - O 33a aniversário da freguesia fica
marcado para quatro e cinco de outubro. No dia quatro haverá o hastear de bandeiras, discurso
do Presidente e um Porto de Honra aberto a toda a população. No sábado, dia cinco, realiza-se
uma caminhada pela freguesia, um almoço volante com porco no espeto e no final uma animação
musical

2. Assuntos relacionados com o Município
Acordo de Execução - O Presidente António André informou que a Câmara anulou ao acordo de
execução que foi assinado a um de agosto. Na verdade, ele teria que ser assinado com data de
um de julho e entrar em vigor nessa data. Por causa da Junta de Vieira de Leiria ter realizado a
assembleia antes da data de celebração do acordo, o executivo da Câmara fez uma adenda ao
contrato para o acordo só passar a ter validade a partir de um de outubro. Ter-se-ia que aprovar
novamente em assembleia. O secretário não concordou, pois, o executivo da junta e os
deputados da assembleia de freguesia votaram unanimemente o acordo para entrar em vigor a
um de julho. E da opinião que tem que se tomar diligencias para não perder três meses do
aumento das verbas do acordo de execução (cerca de 4.500€). O acordo que veio a assinar pelo
Sr. Presidente de Junta, nunca devia de vir com data de 1 de agosto. A Câmara não respeitou o
que foi votado e terá que viabilizar a verba ou compensar a junta de freguesia de Moita. O
secretário ficou em analisar o processo, antes da realização das assembleias
Ficou ainda em marcar-se uma reunião urgente com a Presidente Cidália Ferreira e vereador
Carlos Caetano para fazer um ponto de situação dos assuntos dos quais não temos respostas.---

lnicio de obras na Escola Básica da Moita - Ainda não há data para iniciarem as obras na
escola. Apesar da Câmara já terem avançado com várias datas desde o final de junho, antes de
terminar as aulas do ano letivo, o início das obras tem vindo sempre a ser adiadas
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3. Outros Assuntos-
Nada a registar---

r

- Diogo J Rodrigues Cardeira -

Pâgina2 de2


