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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃ.O

PERMANENTE

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 31
DE A60STO DE 2020: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos trinta e um dias do mês de Agosto do ano dois
mil e vinte, nesta cidade de Viana do Castelo e no salão nobre dos antigos Paços do

Concelho da Câmara Municipal sita na Praça da Republica, realizou-se uma reunião da
Comissão Permanente sob a presidência de Flora Passos Silva, Presidente da Assembleia
Municipal, e a presença dos Deputados Municipais José Carlos Resende (PS), Manuel
Rodrigues Salgueiro (IFJ), Sónia Alexandra Dantas Carvalho (C OU), José Augusto
Meleiro Rodrigues (COS/PP) e Luis Louro (BE). Secretariou a Coordenadora Técnica da
Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. Pelas
dezoito horas, foi declarada aberta a reunião registando-se a falta do deputado municipal
Eduardo Viana (PSD) por se encontrar de ferias. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -

(01) VOTO DE LOUVOR - COVID 19:- A Presidente da Assembleia no
seguimento da deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal realizada em 29
de Junho findo pela qual foi delegada nesta Comissão Permanente, ao abrigo do disposto
no nO 6 do artigo 44° do Regimento da Assembleia, a redação final da proposta de voto
de louvor apresentada na referida sessão da Assembleia Municipal deu a palavra aos
deputados presentes que teceram diversas considerações sobre a mesma, tendo sido
deliberado que o voto a ser remetido as entidades será o que foi apresentado pelo PS uma
vez que é o mais abrangente e que seguidamente se transcreve:-
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"VOTO DE LOUVOR:

COMBATE À COVID19

Nos últimos tempos todos percebemos, a expensas próprias, como, em tão pouco
tempo, tanto muda... Emuito mudou, de facto, com o eclodir da mais grave crise sanitária do
nosso tempo, por força do aparecimento inesperado e quase instantâneo da COVID 19,
doença classificada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia internacional, e
encarada e combatida, à escala global, como tal. Não obstante a situação epidemiológica
parecer controlada na Europa e, por decorrência, em Portugal, a verdade é que a já
demonstrada volatilidade do problema - no que respeita à sua evolução ou regressão impedem o traçar de quaisquer previsões, aconselhando, por conseguinte, a não se embarcar
em deslumbramentos que, sendo tentadores, no limite nos poderão ser fatais.
Literalmente...
Nesta batalha global que a todos convocou e convoca, e que ninguém dispensou ou
dispensa, todos fomos soldados na luta contra um inimigo tão mortal quanto invisível,
imprevisível e traiçoeiro. Uns, a partir do conforto e da segurança dos seus lares, contribuindo
dessa forma para a mitigação da curva de transmissibilidade do vírus. Outros, através do
combate directo, de primeira linha - profissionais de saúde, forças da proteção civil e
segurança, bombeiros, Instituições de Solidariedade Social e bancos de voluntários, Camara
Municipal e juntas e uniões de freguesia, agrupamentos escolares, funcionários municipais e
serviços municipalizados e profissionais de transporte de mercadorias ou de grandes
superfícies.
E é relativamente a todos estes grupos de profissionais que impende, sobre todos nós,
o dever de reconhecimento público pela fundamental intervenção na salvaguarda da vida e
da dignidade humana, extensível, ainda, a todos os vianenses que, no geral pugnaram a todo
o momento por uma exemplar postura de cidadania de auto e hétero protecção, cumprindo
e zelando pelo cumprimento das determinações decorrentes do decreto do Estado de
Emergência, emanadas pela Direcção Geral de Saúde e demais autoridades de saúde, pela
autarquia e pelas mais diversas autoridades nacionais.
Pelo exposto, e porquanto tal reconhecimento se impõe como justo, justificado e
necessário, a Assembleia Municipal de Viana do Castelo, reunida a 19 de Junho de 2020,
delibera pela aprovação de um voto de louvor a dirigir a todas as instituições e profissionais
vianenses, cujo contributo se revelou decisivo no combate à crise sanitária provocada pela
Covid 19, e do qual será dado formal conhecimento à comunidade vianense."
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da
Assembleia Municipal e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), Manuel
Salgueiro OFl), Sónia Dantas (CDU), Luis Louro (BE) e José Meleiro (CDSjPP). (02)

MOÇÃO RELATIVA A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM INFERIOR DE
PEOES EM DARQUE:- A Presidente da Assembleia distribui pelos presentes a
Moção relativa ao assunto em título, subscrita pelos eleitos da CDU da Assembleia de
Freguesia de Darque e que foi também enviada a todos os lideres de Agrupamento da
Assembleia. A Comissão Permanente tomou conhecimento da Moção que por objeto
competências da Câmara Municipal. (03) ASSUNTOS DIVERSOS:- A Presidente
da Assembleia deu conhecimento que a sessão ordinária de Setembro está prevista
para o próximo dia 25 de Setembro, sugerindo o dia 17 de setembro para a realização
da próxima reunião desta Comissão tendo em vista a preparação da referida sessão
ordinária, tendo todos os membros presentes concordado com a sugestão.
Seguidamente o deputado Luis Louro perguntou à Presidente da Assembleia se sabia
o motivo pelo qual não tinha sido inserido no site da Câmara uma acta de uma reunião
desta Comissão realizada no ano de 2018, tendo a Presidente informado que, no
referido período não estava em exercício de funções por motivos de doença, tendo a
secretária da reunião, e coordenadora da secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos
informado, que por mero lapso, a referida acta da reunião realizada em 23 de Abril de
2018 de facto não se encontrava disponibilizada no si te, assim como as das reuniões
realizadas em 13 de Junho e 31 de Julho do ano de 2019 e ainda as das reuniões
realizadas em 3 e 27 de Janeiro e 9 de Março do corrente ano num total de seis
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documentos, sendo de realçar que os referidos documentos são um instrumento de
trabalho dirigido aos deputados municipais aos quais as mesmas são atempadamente
remetidas via email, aquando do envio do expediente das sessões. Referiu ainda que
as mesmas iriam ser remetidas ao serviço de informática a fim de serem introduzidas
no site da Câmara Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando
presentes a Presidente da Assembleia Municipal e os deputados municipais José Carlos
Resende (PS), Manuel Salgueiro OFI), Sónia Dantas (CDU), Luis Louro (BE) e José
Meleiro (CDSjPP). (04) ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, nada mais
havendo a tratar, o Presidente da Mesa, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a resente ata.

