ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO

ATA Nº 4/2019
Aos 7 dias do mês de março de 2019, no edifício dos Paços do Município e sala de
reuniões da Assembleia Municipal, reuniu-se, para a segunda reunião da primeira
sessão ordinária do ano 2019, a Assembleia Municipal de Espinho presidida pela
Presidente da Assembleia Municipal, Maria Filomena Maia Gomes e secretariada por
Joana Raquel da Silva Devezas e Guilhermino Pedro de Sousa Pereira, com a seguinte
ordem de trabalhos:
2. Tomar conhecimento da atividade levada a cabo pela CPCJ de Espinho em
2018;
6. Aprovar as Atas;
A reunião iniciou-se às 21h30 dado que, à hora inicialmente designada, não se
encontrava presente a maioria do número legal de membros desta Assembleia.
A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Vice-presidente, António Vicente de
Amorim Alves Pinto. Esteve também presente a Vereadora Lurdes Ganicho.
Foi verificada a presença dos membros Filipe Alexandre Perdigão Carvalho Pinto,
Teresa Manuel Dias Leite de Carvalho e Magalhães, António Manuel Pinto de Oliveira,
António José Nunes Teixeira Lopes, Jorge Eduardo da Nave Pina, José Emanuel
Teixeira Carvalhinho, Henrique José Pedro Cierco, António Manuel de Sousa Andrade e
dos Presidentes da Junta de Freguesia de Espinho – Vasco José Carvalho Alves
Ribeiro, da Junta de Freguesia Paramos - Manuel de Oliveira Dias e da Junta de
Freguesia de Silvalde - José Carlos da Silva Teixeira.
Foi dada nota do pedido de substituição dos membros Guy Alberto Correia da Costa
Viseu por Manuel Cardoso, Ricardo Bastos Sousa por Margarida Maria Oliveira Ribeiro,
Maria Susana Gomes de Castro Valente por Floriano Alves, José Maria Pereira de
Carvalho e Sá por Vitor Ruivo, Diogo dos Santos Pedrosa por António Carvalho, Graça
Hermínia Conceição Dias Pereira por Diogo José Machado Leal, Rosa Martins de Freitas
Duarte por Isabel Resende, Jorge Manuel de Oliveira Carvalho por Isabel Maria Silva
Cruz e do Presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim - Nuno Pinto
de Almeida por Manuel Fenando Santos, tendo faltado, por motivo justificado, os
membros João Paulo Sobral do Couto Silva Carapeto e José Adolfo Carvalho Rocha.
Verificado o quórum, a Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a reunião,
dando a palavra ao vogal Jorge Pina (PS) que referiu que o Governo decretou um
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dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e de violência contra as
mulheres naquele dia, propondo um minuto de silêncio pelas vítimas da violência
doméstica.
De seguida tomou a palavra o vogal Henrique Cierco (PMG) referindo que onde
começava a violência acabava a inteligência. Homens e mulheres eram diferentes,
mas iguais em dignidade por isso diziam basta. Naquele dia, véspera do dia
internacional da mulher, Portugal estava de luto pelas vítimas da violência domestica,
este flagelo parecia não ter fim e ainda ontem mais uma mulher fora morta pelo
marido em Vieira do Minho, fora a 11ª mulher vítima de violência domestica desde o
início do ano a par com a criança de dois anos que morreu no mesmo contexto. Não
tinham dúvidas em classificar aquela situação como uma verdadeira tragédia nacional
e urgia tomar medidas para por fim àquela violência, sendo que era um objetivo que
devia ser de todos sem exceção, por isso, e naquele dia, convidavam a Assembleia
Municipal de Espinho a respeitar um minuto de silêncio como forma de evocar todas
as vítimas, consciencializando cada um deles e a sociedade para aquele flagelo,
desejando que aquele modesto, mas significativo gesto, pudesse contribuir para o
princípio do fim da violência doméstica.
Após um minuto de silêncio, a Assembleia Municipal continuou os trabalhos com o
ponto 2 da ordem de trabalhos: Tomar conhecimento da atividade levada a
cabo pela CPCJ de Espinho em 2018, tendo a Presidente da Assembleia Municipal
dado a palavra ao Presidente da CPCJ de Espinho, Alexandre Sousa, para apresentar o
documento e prestar esclarecimentos quanto à atividade desenvolvida pela Comissão
em 2018. Foram ainda prestados esclarecimentos sobre a matéria pela representante
do Ministério da Educação na CPCJ, Dulce Adrêgo.
Ponto 6. Aprovar as atas.
As

atas

n.ºs

15/2018,

16/2018,

17/2018

e

18/2018

foram

aprovadas

por

unanimidade, tendo participado na votação apenas os membros que estiveram
presentes nas reuniões a que se reportam as atas em apreciação.
A Presidente da Assembleia abriu o período para intervenção do público presente e,
não havendo qualquer intervenção, deu por encerrada a reunião.
As deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas, por unanimidade, em
minuta ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após
sua leitura pela Presidente da Assembleia.
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Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 61.º
do Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de
tudo quanto ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pela Presidente da
Assembleia Municipal e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,
funcionária municipal da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo,
designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.
A Presidente da Assembleia Municipal,
_____________________________________
A Funcionária Municipal,
_____________________________________
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