
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 45

MANDATO 2017-2021

Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove, pelas dezassete 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

- O secretário da Junta, Sr. Mário Grácio, deu a conhecer as diligencias já por si efetuadas, paa a

composição do stand da Junta de Freguesia, a apresentar na 30a Feira de Artesanato e Gastronomia da
Marinha Grande

- Nesta reunião foi também abordada a visita do Sr. Vereador Carlos Caetano á freguesia em trinta e um
de Outubro. Na visita foi acompanhado pelo Presidente e Secretário da Junta de Freguesia. Nesta visita
não esteve presente o Tesoureiro da Junta, Diogo Cardeira, por motivos profissionais. Durante a visita,
que terminou na Junta de Freguesia, foram abordados os seguintes temas: Rua da Sapinha; Travessa
Padre Franklim; Travessa das Baixas; calçada para passeios; abrigos da TUMG; saneamento ao longo da
EN 242, casa da Celeste Gaspar que está á venda. Foi também solicitado o reforço da rede de
contentores para as ruas; 1o de Dezembro; Largo 5 de Outubro e Rotunda da Almoinha Velha. Pedida
também uma placa toponímica, para a Rua Zona lndustrial

- Foi decidido marcar para o dia treze de Dezembro, o habitualjantar de Natal. Foi proposto pelo tesoureiro
o restaurante "Pipo Velho", tomando ele a seu cargo efetuar os contatos necessários com o referido
restaurante.

- Foi ainda decidido agendar uma reunião do executivo da Junta de Freguesia com a Sra. Presidente da
Câmara e o Sr. Vereador Carlos Caetano. O Presidente da Junta de Freguesia tomou a seu cargo as
diligencias necessárias para a referida reunião.

- Foi apresentado nesta Junta de Freguesia um requerimento solicitando a aquisição de uma parcela de
terreno e fundações no Cemitério, em nome de Maria Hermínia da Silva Leal, coval no 442. Depois de
apreciado o requerimento foi decidido por unanimidade a venda do referidos terreno no Cemitério. -------

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