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

ATA NÚMERO SETENTA E DOIS
---- Aos seis dias de setembro de dois mil e dezoito, pelas 20 horas na sede da União
das Freguesias de Côja e Barril de Alva, reuniu o executivo da Junta em sessão
ordinária com a presença do Presidente, João Manuel Marques Tavares, Tesoureiro,
João Carlos Oliveira e o Secretário João Luís Gouveia --------------------------------------- Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. ---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------ O secretário, João Luís Gouveia, deu conta da correspondência que justificava
análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. ----------------------------------------------------------- PAGAMENTOS ------------------------------------Após análise dos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi deliberado autorizar a
elaboração das requisições bem como efetuar os respetivos pagamentos.
------------------------------------ DELIBERAÇÕES -----------------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – Por concordância com o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, a próxima Assembleia geral realizar-se-á no dia 21 de
Setembro de 2018 pelas 21.00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do público.
2. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior.
2. Turismo como fator de sustentabilidade da região, medidas a tomar. Discussão e votação
de proposta.
3. Indicação de uma comissão para elaborar um relatório circunstancial, sobre todos os
negócios, relacionados com a Carriça.
4. Análise da situação dos esgotos de Coja.
5. Conhecimento da posição quanto à reparação das estradas Coja – Carvalhas; Coja - Barril
de Alva. Elaboração de um protesto a enviar às entidades responsáveis.
6. Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre as actividades
mais relevantes desenvolvidas e situação financeira, nos termos da alínea v), de n.º 1, do
art. 18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.
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7. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias
ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO – Foi deliberado aprovar a 4ª Alteração do orçamento para
2018, deliberação esta aprovada por unanimidade.
CEMITÉRIO DE BARRIL DE ALVA: Foi deliberado conceder a Diamantino da
Conceição Simões terreno com 2 metros quadrados para sepultura perpétua, ficam o
covato com o número 190 do Talhão A.
MAIL DO SR. LUIS MOURA: Foi enviado um mail pelo Sr. Luis Moura para os
elementos da Assembleia de Freguesia, com conhecimento aos membros do
Executivo, acusando estes últimos de o prejudicar na sua vida privada, bem como
aqueles

a

quem

se

encontra

ligado

profissionalmente.

Tais

afirmações

não

correspondem à verdade, uma vez que o Executivo da Junta tem mantido com todos
uma relação de cooperação e cordialidade.

------------------------------------ Encerramento --------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e duas horas e
trinta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos presentes. ----------------------------------------------------------------João Manuel Marques Tavares_____________________________________________
João Carlos Oliveira__________________________________________
João Luís Gouveia_____________________________________________

---- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----
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