Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA Nº 26

Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada do
dia 24 de Abril de 2009.
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e nove,
pelas vinte e uma horas, reuniu em sessão extraordinária, no Pólo
Enoturístico da Casa dos Patudos, a Assembleia Municipal de Alpiarça,
com a presença dos seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha,
Maria de Fátima Rodrigues, José Miguel Carvalho, Carla Margarida
Raposo, Vitória Maria de Faria Brito, Paulo Francisco M. Espírito
Santo, João Pedro Antunes Osório, João Manuel Jesus de Brito, Maria
Leonor Covão Tendeiro, Inês da Nóbrega Pimenta D’Aguiar, Fernando
Manuel Pereira Neves Ramalho, Celestino Tomás Pereira Brasileiro,
Carlos Alberto Cotrim, José João Marques Pais, Francisco Sá Pereira e
Marco António Silva.
A Presidente da mesa deu início à sessão que teve como ponto
único, as Comemorações do 25 de Abril – Assembleia Municipal do
Futuro.
A Presidente da mesa informou que esta sessão, seria
composta por várias intervenções, a primeira das quais seria a da
própria Presidente da mesa, de seguida seria a intervenção de cada
uma das bancadas - PSD, CDU e PS- e depois uma sessão que iria
ser realizada pelos alunos do 4º ano das EB1 do Concelho, seguindose antes do hastear da bandeira o discurso da Senhora Presidente da
Câmara.
A Presidente da Mesa fez a sua intervenção na sessão (em
anexo).
Em seguida convidou os representantes das bancadas do PSD,
CDU e PS para as suas intervenções (em anexo).
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De seguida, a Presidente da mesa deu inicio à Sessão da
Assembleia do Futuro.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
Exmos Senhores ….
Estamos hoje aqui para, pela quarta vez, constituir uma assembleia
composta

unicamente

por

crianças

do

nosso

concelho.

É

a

Assembleia do Futuro.
Iremos, de seguida, proceder à assinatura a Folha de Presenças e
eleger a mesa, pelo que chamo todos os membros da Assembleia do
Futuro para assinarem (anexa).
Assembleia Municipal do Futuro 2009
“A Escola antes do 25 de Abril, do presente e do futuro”
(Anexos)

Houve intervenções das três bancadas, Nacional, do Município e da
Freguesia que debateram e reforçaram a necessidade de continuar a
defender os direitos adquiridos nas escolas após o 25 de Abril de
1974, em defesa da melhoria da vida das gerações do futuro..

Foi apresentada uma Proposta que foi aprovada por unanimidade e
que segue em anexo a esta acta.
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Finalizada a Assembleia do Futuro, a Presidente da Assembleia
Municipal de Alpiarça interveio, para comunicar que a Comissão da
Assembleia, tinha uma pequena surpresa para as crianças, e passou
a perguntar, se estas gostariam de ir à Assembleia da República.
Iriam receber uma carta em casa, para confirmar a sua ida ,
indicando o dia e a hora.
Seguiu-se a intervenção da Senhora Presidente da Câmara
Municipal.
A presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, agradeceu a
todos os presentes e convidou-nos a seguir para o exterior do Pólo
Enoturístico, para a cerimónia do hastear da bandeira.

Nada mais havendo a tratar, foi pela Presidente da Mesa
encerrada a sessão, da qual se redigiu a presente acta, que vai ser
assinada pelos membros da mesa.

Presidente: _____________________________________________

1º Secretário ____________________________________________

2º Secretário ____________________________________________
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