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

ATA NÚMERO NOVENTA
---- Ao dia seis do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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

-------------------------

APOIOS – Foi decidido apoiar a Associação Humanitária e Social da Casa do Povo do
Barril de Alva em 1.000 euros para aquisição de uma viatura.
Reunião com o Presidente do Município – Foi realizada no dia 27 de janeiro, uma
reunião com o Presidente do Município onde foram abordados vários assuntos da
freguesia. Foi decidido realizar vários arranjos, nomeadamente, Rua de Levada, Rua do
Coberto no Pisão, Rua Joaquim Mendes Correia de Oliveira, colocação de vedações na
Esculca e Barril de Alva, execução do Pontão na Ribeira da Mata junto ao Parque Verde
e realizar a 2ª fase da reabilitação da Praça junto ao Pelourinho, tudo isto com recurso
a contratos programa.
REDE DE ÁGUAS – Foi deliberado a substituição de toda a rede pública de águas em
toda envolvência do “Bairro Social” aquando da realização das obras de reabilitação das
ruas.
------------------------------------ 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
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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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