Florinda Veiga
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

União Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova <geral@fanzeres-saopedrodacova.pt>
14 de março de 2017 11:26
Perguntas / Requerimentos
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Ex. mos. Senhores Deputados
Por lapso, não respondemos ao vosso Requerimento, pelo que apresentamos as nossas desculpas.
Aproveitamos ainda para agradecer as vossas questões que mereceram a nossa melhor atenção.
Perante o Vosso Requerimento, solicitamos reuniões com carácter de urgência com a coordenadora da Escola,
Associação de Pais e a Direção do Agrupamento.
Permitam‐nos, assim, os seguintes esclarecimentos:
a) As competência próprias e delegadas nesta Junta de Freguesia, na área de educação, resultantes das alterações
legislativas mais recentes, são do domínio público e estão devidamente publicitadas;
b) Ao longo do atual mandato, no quadro das suas competências, responsabilidades e projeto político, a Junta de
Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova tem procurado trabalhar em articulação e diálogo com as forças
vivas destas freguesias, em particular com a comunidade educativa, reunindo com regularidade com as
Associações de Pais, Escolas, Município, integrando ainda o Conselho Geral do Agrupamento;
c) A Junta de Freguesia tem procurado resolver com celeridade os problemas reportados pela comunidade
educativa, quer através dos seus meios humanos e materiais, quando se trata de questões da sua
responsabilidade, quer sugerindo a sua resolução às entidades competentes;
d) No que se refere à Escola em causa e às competências legais da Junta de Freguesia, não existem nos nossos
serviços qualquer pedido pendente ou situação por resolver. Sempre que nos são reportados problemas,
procuramos agir de imediato;
e) Ainda assim, e face às vossas preocupações, estamos disponíveis para reunir c/ V. Exa. e respetiva comunidade
no sentido de se perceber quais os seus reais problemas e a necessidade da sua resolução.

Mais uma vez reiteramos as nossas desculpas pela demora na resposta ao Vosso Requerimento.

Com os melhores cumprimentos.
O Presidente da Junta de Freguesia
(Daniel Vieira)
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Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado
com o n.º rq565 / xiii / 2ª al sobre Falta de condições na Escola EB1 do Belo Horizonte, São Pedro da Cova, Gondomar.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.
Divisão de Apoio ao Plenário.
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