Assembleia de Freguesia
União das
das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ACTA NÚMERO DOZE
------ Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas trinta minutos reuniu na sede, em Coja, em sessão ordinária, a Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, com a seguinte ordem de
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
------ 1. Leitura do expediente; --------------------------------------------------------------- 2. Discussão e votação da Acta da Sessão realizada no dia 20 de Abril de 2016;
------ 3. Assuntos de Interesse para União de Freguesias; ----------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
------ 1. Informação da Junta de Freguesia sobre o projecto de ampliação do Parque
Verde do Prado; --------------------------------------------------------------------------------- 2. Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de
Freguesia, nos termos da alínea v), de n.º 1, do art. 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro; --------------------------------------------------------------------------------------- 3. Aprovação da 2ª. Revisão ao Orçamento para 2016; ------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia José Joaquim Marques de
Oliveira, Olívia Maria Simões Tavares Correia, Albino Augusto Alves Tavares, António
Jorge Quaresma Tavares, José Acácio Gonçalves de Almeida, Nuno Miguel Pinto
Lourenço, Regina Maria Gonçalves Neves Calinas e António Serra Correia. ------------------ Pelo executivo estiveram presentes Luís Manuel Tavares de Moura e Carlos
Alberto Pereira dos Ramos, respectivamente Presidente e Tesoureiro. ---------------------- Por ausência justificada do Presidente, a Assembleia foi presidida por José
Joaquim Marques de Oliveira e secretariada por Olívia Maria Simões Tavares Correia e
António Jorge Quaresma Tavares. Aberta a sessão e não havendo expediente para ler,
os trabalhos iniciaram-se pela leitura da acta da sessão anterior, ponto dois da ordem
de trabalhos do período de Antes da Ordem do Dia, seguida da sua aprovação, após
votação por unanimidade. A Assembleia continuou debatendo assuntos de interesse
para a União de Freguesias, conforme ponto três da convocatória.--------------------------- Dada a palavra ao público presente dela usou Maria Manuela Correia Gouveia
Sinde Filipe que felicitou o executivo pela intervenção de melhoria do piso dos
passeios da Praça Dr. Alberto Vale. Também manifestou concordância com a alteração
do sentido do trânsito na Rua do Açougue, terminando a reforçar o pedido, que já
fizera anteriormente, para que sejam cortados os arbusto que dificultam a utilização
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de parte da Rua Luis Sinde Filipe, bem como a melhoria na identificação da referida
rua. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Alberto Alves Cerejeira pediu esclarecimentos sobre o que se tencionava
fazer na Praia Fluvial do Caneiro, quais os arranjos e reparações previstos após as
cheias de Inverno. Fernando Figueiredo levantou o problema do trânsito automóvel na
Praça Dr. Alberto vale, sugerindo que ele fosse fechado na época de Verão, a partir
das 19 horas. O debate destes assuntos de interesse para a União, constante do
ponto três, prosseguiu, agora com a intervenção de alguns membros da Assembleia:
Albino Augusto Alves Tavares disse ter deixado de estar em sintonia com os critérios
de actuação do executivo, pois achava que eles estavam mais virados para realizações
que ele não considerava prioritárias e concentradas na vila, promovendo festas e
actividades que só favoreciam os comerciantes esquecendo o que considerava
essencial e o resto da Freguesia onde os caminhos estavam por arranjar e as pessoas
viam os seus problemas por resolver. Disse ficar à espera da oportunidade de
conversar com o executivo sobre estes problemas e poder ver alterada esta actuação.
De contrario não voltaria a participar, pois achava que não valia a pena aqui estar. -------- Seguiu-se a intervenção de António Serra Correia que sobre o Caneiro disse
achar ainda cedo para se poderem iniciar os arranjos e limpezas visto o grande caudal
de água que o rio levava não permitir ainda realizar esses trabalhos. Felicitou a junta
pelos arranjos efectuados no Moinho de Alva. Quanto ao trânsito na Praça lembrou
que se tratava de uma estrada nacional, pelo que o seu encerramento não seria fácil.
------ José Acácio Gonçalves de Almeida pediu informação sobre o processo da
compra da Carriça. Repetiu os alertas sobre a situação do parque infantil do Vale e
das passadeiras de peões e referiu-se ainda ao funcionamento da biblioteca municipal.
------ Regina
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Neves
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possibilidades de funcionamento das instalações sanitárias da Praia Fluvial do Moinho
de Alva, referindo-se também à necessidade de dotar o parque do prado com mais
mobiliário de jardim propondo a instalação de um parque infantil no mesmo. --------------- António Jorge Quaresma Tavares focou a importância de manter em bom
estado os caminhos florestais, lamentando o atraso do Município no envio dos
equipamentos para proceder aos trabalhos da sua manutenção. Por fim congratulouse com o executivo pelo seu programa de animação de verão. ------------------------------- Por ultimo o presidente da Junta respondeu às questões levantadas por cada
um, informando todos dos respectivos assuntos colocados: deu conta dos trabalhos
previstos par realizar no caneiro; clarificou as dúvidas surgidas sobre o processo de
compra da Carriça; esclareceu a origem do atraso dos trabalhos de manutenção dos
caminhos, divulgando a informação enviada pela câmara de adiamento das datas da
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actividades previstas para a animação do verão, destacando algumas como a FAVA e
as Musicas de Verão. Deu conhecimento das intervenções realizadas no Ortigal, ponte
do Barril e Moinho de Alva.---------------------------------------------------------------------- Encerrado assim o período de antes da ordem do dia passou-se ao ponto um da
ordem do dia, tendo sido apresentado o projecto de ampliação do Parque Verde do
Prado, acompanhado de algumas explicações do executivo sobre o mesmo. ---------------- Seguiu-se a apreciação da informação escrita do presidente da junta constante
do ponto dois da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------- Por fim, cumpriu-se o ponto três da ordem de trabalhos – Aprovação da 2.ª
revisão ao orçamento de 2016. Submetida à aprovação da Assembleia, esta revisão
orçamental foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------- Não havendo mais nada a tratar foi encerada a Assembleia pelas vinte e três
horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------- Para constar foi lavrada a presente acta que depois de lida, discutida e
aprovada vai ser assinada. -----------------------------------------------------------------
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