
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 5í

MANDATO 2017-2021

Aos treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, pelas catoze horas e trinta minutos, 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: -

- Presente um pedido de apoio de apoio do Grupo de Carnaval "M8T|X - Uma Outra Dimensão". O
Executivo apreciou o referido pedido, deliberando por unanimidade, atribuir uma comparticipação no valor
de cento e sessenta euros

- Foi discutida e aprovada a pavimentação, por ajuste direto da Rua Figueira de Gomes e a parte em falta
da Rua 25 de Abril. Foi decidido pelo executivo solicitar orçamentos a várias empresas, para a efetivação
da obra

- O Presidente da Junta informou também, ter falado com os pintores, designados para a pintura dos
muros do cemitério. Solicitou aos mesmos a apresentação de um orçamento do trabalho a executar

-Foi discutida também a compra de duas máquinas de manutenção, para colocar no Parque de Merendas
da Almoinha Velha. Este tem sido um desejo permanente dos moradores, próximos daquela zona. O
Executivo da Junta apreciou o pedido destes moradores, tendo decidido por unanimidade, satisfazer o
mesmo, com a compra das duas máquinas

- Foi agendado um passeio sénior para o dia vinte e nove de Abril. O Tesoureiro da Junta. Diogo Cardeira,
tomou a seu cargo a organização do mesmo, itinerário e locais a visitar

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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