
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 09
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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

í. Informações do
2. Outros Assuntos-

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

a) Designação de representante CMJ - recebeu-se ofício da vereadora Celia Guerra para

designarmos um representante para o Conselho Municipal da Juventude da Marinha Grande como

observador permanente e sem direito a voto; ficou designado para essa representação o

tesoureiro, Diogo Cardeira

b) Semáforos - os semáforos em frente à Junta de Freguesia voltaram a avariar; desta vez, segundo

um técnico da Câmara que avaliou a ocorrência, foi a célula que avariou e que teremos que

esperar cerca de um mês para ser reposto; perante uma série de avarias e reclamações de alguns
populares, o secretario chamou à atenção para que houvessem relatórios destas avarias e que

fossem apuradas as causas para prevenir e ao mesmo tempo apurar a responsabilidade de quem

executa os trabalhos.------------

c) Reunião na Gâmara - Ficou marcada reunião na Câmara Municipal com a Presidente Cidália

Ferreira e vereador Carlos Caetano para o próximo dia 27 de fevereiro (terça-feira) às 17horas.

Dado não haver respostas aos assuntos discutidos na anterior reunião de 17 de novembro de

2017, e após vários emails sem respostas, o executivo decidiu reunir novamente com o executivo

da Câmara com a preocupação de ver o Acordo de Execução alterado e/ou reforço de verbas na

revisão do orçamento da Câmara para resolver parte dos problemas mais prementes dos

Moitenses.

d) Reclamações dos fregueses - a proteção civil ainda não procedeu ao corte de duas arvores já

anteriormente solicitadas que estão em risco junto às vias publicas e que poderão danificar as

linhas de eletricidade. A proteção civil vai ser novamente contatada para que este trabalho possa

ser efetuado de vez.-
Uma proprietária residente junto à Casa do Benfica pretende cimentar a vala mestra como está

feito do lado da Junta de Freguesia. A vinda da proteção civil clarificará numa próxima visita ao

local
Foram pedidos à empresa SUMA mais dois contentores do lixo para a rua da lndustria e rua da

Página I de 2



Machinha

2 - Outros Assuntos-
O tesoureiro solicitou, que fossem cedidos os documentos assinados para colocação no site da
Junta de Freguesia, bem como a autorização para a alteração e correção de algumas situações ao
nível do site.------
Apelou à divulgação de uma iniciativa aberta à população em geral, organizada pelo Rotary Clube
da Marinha Grande, em que se irá realizar no próximo da 3 de março uma ação de reflorestação
do talhão 258 no pinhal do reijunto ao ribeiro de São Pedro
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