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União das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ATA NÚMERO OITENTA E SEIS
---- Ao dia sete do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e trinta
minutos 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 -------------------------------------Cemitério de Côja - Foi deliberado conceder a Maria Alice dos Santos Neves e Maria
Helena dos Santos Neves Quaresma terreno com 2 metros quadrados para sepultura
perpétua, ficam o covato com o número 13 do Talhão D, zona antiga.
Foi deliberado conceder a Preciosa Benvinda Gonçalves da Costa Brito terreno com 2
metros quadrados para sepultura perpétua, o covato com o número 156 do Talhão B,
zona antiga.
Agradecimentos:
União e Progresso Barrilense, pela oferta de 1.500 euros para aquisição de
equipamentos de fitness, que foram colocados no Largo Alberto Martins de Carvalho;
Quinta de Santo António, Casal Arnauld pela oferta de 1.500 euros para aquisição
de equipamentos de fitness, que foram colocados no Largo Alberto Martins de Carvalho;
Estes equipamentos foram inaugurados no dia 03 de novembro de 2019.
DONATIVOS: Foi deliberado atribuir os seguintes donativos:
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Liga Regional Cojense – 500 euros, apoio Mercado de Natal,
Grupo Mais Além – 136,15 euros, apoio Festa da Cerveja;
Rancho Infantil – 100 euros, apoio encontro de danças;
-------------------------------------- Encerramento ----------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a reunião para tal foi encerrada pelas vinte e três
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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