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Eliseu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Passeio cultural.------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Previsão de receitas até ao final do ano.---------------------------------------------------------Ponto quatro: Congresso nacional da ANAFRE.------------------------------------------------------------Ponto quatro: Proposta de atividades até ao final do ano.--------------------------------------------------Ponto cinco: Pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------O presidente João Bilou congratulou-se com o sucesso da reunião com os agentes culturais da
freguesia, ocorrida no passado dia 15 de maio, onde estiveram presentes 12 associações da freguesia
que elogiaram todo o processo. Também no dia 15 de maio foram entregues os equipamentos de
proteção individual aos Bombeiros Voluntários de Évora.-------------------------------------------------------O presidente João Bilou apresentou uma proposta de apoio para a edição do livro “Lavradores
Alentejanos”, de Pedro Amaral de Carvalho, para uma pré-compra de 10 exemplares no valor de
57€ cada. Não se enquadrando nas medidas de apoios definidas, o executivo aprovou a compra de
um exemplar para a biblioteca da junta de freguesia.-------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a proposta de passeio
cultural para os idosos da freguesia proposto pela vogal Vanessa Martins, que terá como objetivo a
visita ao núcleo de Ciência Viva do Lousal, e que terá o seguinte programa:---------------------------------08h00 - Partida de Évora: Porta de Avis / 09h30 - Inicio da Visita ao Lousal; Centro de Ciência
Viva + Museu do Mineiro (duração prevista de 3 horas; 5€ por adulto sénior, com guias no local) /
13h00 – Almoço no Restaurante o "Cruzamento" (são colocados vários pratos na mesa para
degustação, 10€ por pax) / 14h45 - Partida de autocarro até à Vila / 15h15 – visita à praia de
Melides / 17h30 - Regresso a Évora.----------------------------------------------------------------------------
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-----Aos dezanove dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quarenta 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

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou apresentou a previsão de
receitas até ao final do ano e uma proposta de documento previsional para a sua utilização,
designadamente para pequenas obras urbanas, recuperação da sede da junta, apoios a atividades
culturais e sociais na freguesia. O executivo aprovou a proposta apresentada.-------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova a deslocação de uma
representação da junta de freguesia ao próximo Congresso Nacional da ANAFRE, que acontecerá
no próximo mês de Novembro.---------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, dada a falta de quadros nos serviços da cantina e
a oposição deste executivo à contratação de trabalhadores CEI, delibera-se a contratação de uma
ajudante de cozinha para prestação de serviços na cantina, por um mês, até ao final do ano letivo,
provisoriamente, até à melhor decisão sobre o problema. Deverão encetar-se esforços no sentido de
definir com as entidades responsáveis a resolução definitiva desta situação, nomeadamente no que
se refere ao Agrupamento de Escolas e CME.---------------------------------------------------------------------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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