ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA REALIZADA EM 20 DE ABRIL 2005 - NÚMERO NOVE:----------------Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e cinco, nesta vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: José
Carlos Viegas Ferreirinha,Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, em
substituição legal do Presidente da Câmara por se encontrar ausente,Vanda Cristina
Lopes Nunes, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos e António José Sanfona
Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do senhor Vereador José Carlos Ferreirinha, datada de catorze do mês em
curso, para que a Exploração do novo Parque de Estacionamento Subterrâneo, a
inaugurar a Vinte Cinco de Abril de dois mil e cinco, sob a praça José Faustino
Rodrigues Pinhão, seja atribuída ao Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, em
moldes a protocolar com o Município, de forma a que fique assegurada a segurança,
higiéne e manutenção do parque.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do senhor Vereador
Henrique Arraiolos, aprovar a referida proposta.-----------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Concordo com a
intenção de protocolar a exploração do Parque de Estacionamento Subterrâneo com o
movimento associativo, que tenha actividades de natureza cultural e desportiva em
funcionamento, por uma questão de igualdade e tratamento entre instituições.
Compreendo a intenção da proposta que vem no sentido de colmatar problema de
estacionamento que passou a existir para “Os Águias”, com a reformulação da praça em
frente ao mesmo, procurando-se com esta proposta, rectificar uma eventual perca de
receitas que desta situação possa resultar para o bar do clube. No entanto, as outras
colectividades não têm responsabilidades nas opções urbanísticas que, neste caso,
podem ter lesado o Clube Desportivo “Os Águias”, no que respeita ao referido
estacionamento. Reforço a intenção manifestada na proposta com o seu alargamento a
todo o movimento associativo como já acima fiz referência”.---------------------------------
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Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Vice - Presidente da
Câmara, eram dezassete horas e vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.-------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino.---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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