FREGUESIA DE MOITA
Ata

N.o 90

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas, na sede da Junta
de Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executívo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. António 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:
- Após reclamações de alguns moradores, sobre o mau estado em que se encontram, "alguns espelhos" e
sinais de "STOP", o executivo foi verificar esta situação. Após percorrer algumas ruas da freguesia,
detetou a seguinte situação: Espelhos em mau estado (dois): Um no cruzamento a Rua 10 de Dezembro
com a Travessa das Baixas e outro no cruzamento da Rua 10 de Dezembro com a Rua da Machinha;
SinaÍs de "STOP" (dois). Um no cruzamento da Rua do Lavadouro com a Rua do Rio Velho e outro no
cruzamento da Rua do Lavadouro com a Rua dos Carrasqueiros. Destas situações iria ser dado
conhecimento á Sra. Engenheira Sara, da Câmara Municipal da Marinha Grande

- No seguimento da reunião, o Presidente da Junta, após solicitação de alguns moradores, sobre o pedido
de um contentor para a Rua Esquerda, informou o restante executivo do seguinte: Após deslocação ao
local, verificou a necessidade de um contentor, tendo dado conhecimento á Sra. Eng" Carla Reis, da
Câmara Municipal da Marinha Grande, do assunto atrás referido, comprometendo-se ela a colocar um
contentor (verde) da SUMA, no local referido

- Foram aprovados os requerimentos de Ercília Maria Rodrigues Soares, Atestado de agregado

familiar,
Elvira José Rodrigues Garcia, Atestado de Residência, Fernanda da Conceição Luis Mateus, Atestado de
vida

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