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ATA RELATIVA À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA
A 10 DE MAIO DE 2012

No dia dez de maio do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, no Salão da
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, reuniu a Assembleia Municipal deste concelho em
sessão extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os seguintes pontos:
1) Proposta de aprovação da ata em minuta;
2) Parecer da Assembleia Municipal sobre o processo de agregação da EBI/JI de
Alcáçovas com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
O senhor Presidente declarou aberta a sessão e procedeu de imediato à verificação
das presenças. Estiveram presentes os seguintes membros:
- António João Coelho de Sousa, que presidiu;
- Nuno José Caeiro Grave, na qualidade de primeiro secretário;
- Fernando Manuel Tim Tim Janeiro, na qualidade de segundo secretário;
- Ferminiano Joaquim Peixoto Grilo;
- João Pedro Valério Parra Martinho Antunes;
- José Luís Potes Pacheco;
- Marcos Júlio Calado Caleiro;
- Bruno Miguel Pintado Pinto;
- Vera Lúcia Calca Bonito Cardoso;
- Jacinto Manuel Sacristão Valente;
- Teresa Maria Pires Penetra;
- João Manuel Sim Sim Rosado;
- Francisco Aquilino Chibeles Mestre;
- Joaquim Rodolfo Viegas, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Viana do Alentejo;
- José Francisco Seco Rato, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Aguiar.
Verificaram-se as faltas dos seguintes membros:
- João Henrique Carracha Garcia;
- Luís Miguel Fialho Duarte;
- Sara Cristina Cupido Grou Sim Sim Pajote.
Em representação da Câmara Municipal esteve o seu Presidente, tendo estado
também presentes os senhores Vereadores João António Merca Pereira e Paulo José Cachola
Manzoupo.
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Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
Primeiro ponto) Proposta de aprovação da ata em minuta - A Assembleia deliberou por
unanimidade aprovar a ata desta sessão em minuta no final da mesma, nos termos do n.º 3
do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro.
Segundo ponto) Parecer da Assembleia Municipal sobre o processo de agregação da EBI/JI
de Alcáçovas com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo – Relativamente a este
ponto, o senhor Presidente da Assembleia referiu que o mesmo surgiu na sequência da
presença de vários membros da Associação de Pais da EBI/JI de Alcáçovas na última sessão
da Assembleia Municipal, incluindo a respetiva Presidente – Célia Sabino, a qual disse que a
Direção Regional de Educação do Alentejo apresentou uma proposta de agregação da Escola
Básica Integrada / Jardim de Infância de Alcáçovas com o Agrupamento de Escolas de Viana
do Alentejo, tendo a mesma solicitado aos órgãos do Município que emitam parecer
desfavorável quanto a esta agregação, por não ser do interesse da comunidade a
constituição de um único Agrupamento. Referiu o senhor Presidente que naquela mesma
sessão havia manifestado a sua recetividade à convocação de uma sessão extraordinária
deste órgão a fim de ser discutido este assunto tão importante para o concelho, após a
receção de um documento escrito a enviar pela Associação de Pais expondo a situação,
documento este que se encontra em anexo a esta ata da qual faz parte integrante.
Após este enquadramento, o senhor Presidente da Assembleia apelou ao bom senso
de todos os membros deste órgão na apreciação e discussão deste assunto, que não haja
partidarismos, dado ser o mesmo de extrema importância para o concelho.
Também o senhor Presidente da Câmara fez o enquadramento deste assunto tendo
referido que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária ontem realizada, também havia
analisado este assunto tendo emitido um parecer desfavorável em relação à agregação
proposta.
O senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou um Parecer que leu em voz
alta, o qual era no sentido da emissão de parecer desfavorável à referida agregação,
encontrando-se o mesmo em anexo a esta ata da qual faz parte integrante.
Depois de algumas pequenas intervenções sobre o mesmo, deliberou a Assembleia
por unanimidade aprovar o referido parecer desfavorável à agregação da EBI/JI de Alcáçovas
com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Seguidamente a Assembleia aprovou por unanimidade as entidades propostas pelo
senhor Presidente, para onde deverá ser enviado este Parecer Desfavorável, as quais são as
seguintes:
• Ministro da Educação e Ciência;
• Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar;
• Diretora Regional de Educação do Alentejo;
• Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
• Bancada Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD);
• Bancada Parlamentar do Partido Socialista (PS);
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• Bancada Parlamentar do Partido Popular (CDS/PP);
• Bancada Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP);
• Bancada Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE).

O senhor Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão às vinte e duas horas
e quinze minutos tendo a minuta desta ata sido aprovada por unanimidade.
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Aprovada a 18 de junho de 2012.

O Presidente da Assembleia,

_________________________________________________
O Primeiro Secretário,

_________________________________________________

O Segundo Secretário,

__________________________________________________
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