CDS-Partido Popular

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ALMADA
Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 18 Maio de 2015

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta
forma o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada
ASSUNTO: Equipamento desportivo Escola Básica Feliciano Oleiro

Tendo em consideração a necessidade de requalificação de algumas
escolas básicas do concelho de Almada para que alunos, professores,
auxiliares de educação, pais e encarregados de educação possam usufruir
das melhores condições no que respeita quer a educação e formação dada
às crianças quer aos instrumentos e equipamento disponível onde se
incluem também os equipamentos desportivos tendo como finalidade que
essa educação e formação possa ser ministrada de forma adequada;
Tendo ainda em consideração que o investimento feito nas mesmas
escolas em equipamento desportivo possa também depois de reunidas e
adaptadas as condições necessárias, ser usado pela população em geral
fora do horário de funcionamento escolar e entregue a entidades ou
colectividades que possam encarregar-se da sua gestão e manutenção, o
CDS-PP vem desta forma, tendo em conta os procedimentos regimentais
da Assembleia Municipal de Almada questionar a Câmara Municipal de
Almada sobre o seguinte:

1 - Tenciona a câmara municipal entregar para sua gestão a alguma
entidade ou colectividade e com o objectivo de o mesmo ser usado pela
população em geral fora do normal horário escolar o equipamento
desportivo da Escola Básica Feliciano Oleiro em Almada?
2 - Se sim, quais as razões pela qual essa atribuição ainda não ter sido
efectuada?
3 - Se não, quais as razões pela qual a câmara municipal não tenciona
atribuir a nenhuma entidade ou colectividade o equipamento desportivo
da Escola Básica Feliciano Oleiro para os fins acima mencionados?
4 - Existe ou não no concelho de Almada, mais algum equipamento do
mesmo genero e com o mesmo fim, por atribuir a sua gestão e
manutenção a entidades ou a colectividades?
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