
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Fizemos a Pergunta nº 2495/2021, de 12 de julho, sobre a Escola Básica Professor Arménio

Lança, em Alvalade Sado, concelho de Santiago de Cacém, relativamente ao tema da remoção

de amianto.

Sobre a mesma escola é do nosso conhecimento que recentemente foram disponibilizados

recursos financeiras para reparação de infiltrações.

No entanto há uma outra intervenção que necessita ser feita. Referimo-nos à requalificação do

estado do piso exterior do estabelecimento de ensino que apresenta uma avançada condição de

degradação.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais vêm os

signatários, através de V. Exa. , perguntar ao Senhor Ministro da Educação:

A intervenção no piso exterior da Escola Básica Professor Arménio Lança, em Alvalade

Sado, é prioritária?

1.

Para quando está prevista essa intervenção de reabilitação?2.

Já decorreram as obras de reparação em consequência de infiltrações?3.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 21 de julho de 2021

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)

FILIPE PACHECO(PS)



Deputado(a)s

SOFIA ARAÚJO(PS)

CLARISSE CAMPOS(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

FERNANDO JOSÉ(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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