Ata n.º 47
-----Aos treze dias do mês de outubro 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 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
Eliseu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto único: Informações, expediente e outros assuntos.---------------------------------------------------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. Deu uma
informação sucinta sobre a disponibilidade financeira da Junta de Freguesias à presente data. O
presidente João Bilou anunciou a sua ausência por motivos de saúde, durante as próximas duas
semanas. O vogal Fernando Dias também estará fora por uma semana. O presidente João Bilou fez
um balanço das últimas atividades, destacando, em acordo com a colaboração e a prioridade dada à
escola, a pintura das paredes e a reparação da porta de entrada. Também referiu o trabalho com as
restantes juntas que tem continuado com muitos ganhos para todos os parceiros. No âmbito do
festival “Cenas ao Sul”, destacou o encerramento e o sucesso da iniciativa, com a expectativa de as
próximas edições serem de grande dimensão e justificarem o investimento inicial.--------------------------Finalmente propôs que o destino da Escola de S. Mamede deverá ser esclarecido, determinando
os termos em que ficará a situação de titularidade do edifício, de modo a justificar e planear os
investimentos futuros da junta de freguesia neste estabelecimento escolar do centro histórico.------------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 VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________

