
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 46

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e seis 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 presidente da Junta começou por informar o restante executivo da diligencia feita junto da empresa
Ambipraga, para uma intervenção do controlo da lagarta do pinheiro. Esta intervenção solicitada pela

Escola Básica, consiste na microinjeção efetuada nos pinheiros mansos, existentes no recinto da escola. --

- lnformou também, após contatar as professoras da Escola Básica, agendar a tradicional visita do Pai

Natal, com a distribuição de presentes aos alunos, professoras e funcionárias, para o próximo dia vinte de
Dezembro, pelas dez horas e trinta minutos.

- No seguimento da reunião, o Tesoureiro da Junta de Freguesia tomou a seu cargo o contato com a

Tipografia Godinho, para elaboração dos Postais de Natal, como tem sido hábito. Na posse dos referidos
postais, os mesmos serão distribuídos pela população da freguesia, bem como enviados ás entidades do
concelho

- Em seguida o executivo da Junta de Freguesia já em final de reunião, abordou a questão do orçamento
para o ano de dois mil e vinte, bem como certas necessidades, de que a freguesia necessita para discutir
este assunto, o executivo marcou uma reunião para o próximo dia quatro de Dezembro pelas dezassete
horas e trinta minutos.

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