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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 35

MANDATO 2017-2021

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e dezanove, pelas caloze horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. Antonio Soares André, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos

- Foi presente um pedido de apoio, da Comissão de Festas em Honra de S. Silvestre. O pedido foi
devidamente apreciado, tendo o executivo, por unanimidade e nos termos do disposto da o), n.o 9, artigo
160 da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, aprovado a atribuição de um apoio no valor de setecentos e
cinquenta euros

- Em seguida foi abordada a situação, um pouco degradada, em que se encontra a pintura do muro e
portão do Cemitério. Face a esta situação, o executivo decidiu, por unanimidade, solicitar dois orçamentos
para a pintura do referido muro e portão. Depois de ter em seu poder os referidos orçamentos, o executivo
entregará a pintura, a quem apresentar as melhores condições.

- Foi também aprovada a retirada das árvores secas, que se encontram no espaço em redor da lgreja. Foi
decidido também, que após a realizaçâo dos festejos em Honra de S. Silvestre, seriam retiradas as
restantes procedendo-se à sua substituição, por outro género de árvores

- No seguimento da reunião, o tesoureiro da Junta, Diogo Cardeira, propôs que durante os dias dos
festejos, fossem retiradas as máquinas de manutenção desportiva. Tal proposta tinha a ver possíveis
acidentes que viessem a causar e até prevenir a destruição das mesmas. Analisada a proposta, a mesma
foi aprovada por unanimidade

- Foi deferido o requerimento da Sra. Ana Maria dos Santos Roça, para aquisição de uma parcela de
terreno e fundações no Cemitério da Moita, coval número 437

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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