Ata n.º 37
-----Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e sete da
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora.-----------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros: João Vicente Marques Bilou, Nuno Miguel do Ó
Esteves Cabrita, Fernando Jorge da Cruz Dias, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel
Elizeu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------Ponto três: REPARA.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Inauguração do Pavilhão Multiusos da Escola de S. Mamede.---------------------------Ponto cinco: Comemorações do 25 de Abril.-----------------------------------------------------------------Ponto seis: Sítio da Internet da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou o ponto um da ordem
de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentando o
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nota da publicidade no DS, o lançamento do flyer, e a publicitação no sítio da internet e no
facebook.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita anunciou que a última
fase da obra do Pavilhão Multiusos da Escola de S. Mamede deverá estar concluída antes do final
do corrente mês, apontando a data próxima de 22 de Abril para a sua inauguração, onde haverá
lugar a uma visita guiada, aos habituais discursos de inauguração, à exibição de uma equipa de
ginástica e a um beberete fornecido pela cantina da Escola. O presidente da Junta, João Bilou,
sugeriu que o convite para a inauguração do pavilhão pudesse ser entregue na data da assembleia a
todos os eleitos e forças políticas representadas, para além dos convites institucionais previstos. O
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expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião.----------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou, a propósito da
preparação da próxima assembleia de freguesia, comunicou que será apresentado o relatório de
gerência de 2014, uma proposta de revisão orçamental e o documento de normas para a atribuição
de apoios ao movimento associativo e outras organizações sem fins lucrativos.------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento que este projeto
já se encontra finalizado e ativo, ficando a base de logística estacionada na junta de freguesia da
Sra. da Saúde, cuja junta de freguesia cede o veículo, conforme o acordo estabelecido entre as
juntas urbanas da cidade. O tesoureiro Fernando Dias, referiu-se ao plano de propaganda, com a

vogal Nuno Cabrita referiu que apresentará um relatório sucinto da obra para apresentação na
assembleia de freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo aprova particularmente a proposta
de produção de um postal evocativo da data, bem como a participação ativa na organização dos
eventos comemorativos que acontecerão no centro histórico.---------------------------------------------------Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento da entrada em
funcionamento do novo sítio da internet da freguesia, agora lançado e terminado, pedindo-se que o
executivo tome notas do seu funcionamento durante a fase de teste, que vigorará até ao dia da
próxima assembleia de freguesia.------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.-------------------------

O PRESIDENTE (João Vicente Marques Bilou) ________________________________________
O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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