Ata n.º 38
-----Aos vinte e um 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 oito 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, 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: Inauguração do Pavilhão Multiusos da Escola de S. Mamede.------------------------------Ponto três: Reunião com agentes culturais.-------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Encontro Distrital da ANAFRE.--------------------------------------------------------------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
expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião.----------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita propôs uma nova data para
a inauguração do Pavilhão Multiusos da Escola de S. Mamede, nesta altura totalmente finalizado,
por razões de divulgação, para o próximo dia 6 de maio, proposta aceite pelo executivo.-------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, na sequência da aprovação do documento
designado “Normas de atribuição de apoios ao movimento associativo, entidades ou organismos
legalmente constituídos e ao desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, artística e recreativa”, em assembleia de freguesia, o executivo aprovou a proposta de
apresentação pública do documento às associações e potenciais beneficiários, numa reunião pública
que deverá acontecer no próximo dia 15 de Maio, pelas 18h na sede da junta.--------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova a deslocação de uma
representação do executivo da junta de freguesia ao Encontro Distrital da ANAFRE.-----------------------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 VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
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