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ACTA Nº 19 

ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 15 

DE MARÇO DE 2016:-----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quinze dias do mês de Março do ano dois 

mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e na sala da Assembleia Municipal sita 

no edifício da Câmara Municipal, realizou-se uma reunião da Comissão Permanente sob 

a presidência de Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva e a presença dos Deputados 

Municipais Luís Manuel Miranda Palma (PS), Eduardo Viana (PSD), José Carlos Freitas 

(CDS/PP), Martinho Martins Cerqueira (CDU) e João Paulo da Rocha Carvalhido OFI). 

Secretariou a Coordenadora Técnica da Secção de Actas e Apoio aos órgãos Autárquicos, 

Georgina Maria Ferreira Marques. Pelas dezoito horas, foi declarada aberta a reunião. A 

Câmara Municipal fez-se representar pelo Presidente da Câmara José Maria Costa. - - - - -

- - - (01) MOÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 8 D:E MARÇO":-

No seguimento da deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal realizada em 

26 de Fevereiro a Comissão Permanente após estudar o documento chegou ao seguinte 

texto final:-
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MOÇÃO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 8 DE MARÇO 

O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado à luta das mulheres 

trabalhadoras pela sua emancipação politica, económica e social. 

Ao longo de mais de um seculo, desde a aprovação, durante a 2ª Conferencia Internacional 

de Mulheres (Copenhaga, 1910), de um Dia Internacional da Mulher, são inúmeros os 

exemplos em que este dia se eleva como manifestação e luta pelas mais justas aspirações 

das mulheres de todo o mundo, um dia de ação das mulheres pelos seus direitos próprios, 

contra todas as formas de discriminação. 

Os objetivos que estiveram na origem da instituição do Dia Internacional da Mulher 

mantem-se atuais: a sociedade em que vivemos é marcada pelo triunfo de desigualdades, 

pela gigantesca desproporção entre os poucos detentores da riqueza e os muitos milhões 

de homens, mulheres e crianças que nada têm. Milhões de mulheres no mundo não tem 

garantida a sua sobrevivência e dos seus familiares. São as primeiras vítimas dos conflitos 

armados e das guerras do imperialismo. 

O 8 de Março assume-se pelo facto de transportar para o tempo presente um património 

histórico de luta das mulheres pela sua emancipação, com reivindicações específicas, que 

constitui um fator de enriquecimento de uma luta comum a homens e mulheres pela 

transformação social. Trata-se de uma data histórica, um dia para assinalar uma luta de 

todos os dias. 
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O Poder Local Democrático, que este ano assinala 40 anos das primeiras eleições para os 

seus órgãos, tem assumido um importante papel no assinalar desta data desde as 

primeiras comemorações do 8 de Março em liberdade, em 1975. 

O Poder Local tem um papel importante na promoção dos valores da igualdade de 

direitos das mulheres, ancorados nos valores de Abril e nos princípios e direitos 

consagrados na Constituição da Republica Portuguesa. Nas suas esferas de competência 

tem tido um papel importante na promoção dos direitos das mulheres, na valorização da 

sua participação como parte integrante da vida e historia locais. 

A Assembleia Municipal de Viana do Castelo reunida em 26 de Fevereiro de 2016, saúda 

as mulheres portuguesas e em particular as que vivem, trabalham e estudam no concelho 

de Viana do Castelo, incentivando-as a que continuem a prosseguir a luta pela igualdade 

plena de direitos das mulheres e homens." 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da 

Assembleia e os deputados municipais Luís Palma (PS), Eduardo Viana (PSD), Martinho 

Cerqueira (CDU), José Carlos Freitas (CDS-PP) e João Paulo Carvalhido (JFI). (02) 

PETIÇÃO PÚBLICA - ALTERAÇAO DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS -

ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA:- A 

Presidente da Assembleia deu conhecimento do teor dos documentos remetidos via email 

pelo Coordenador de Projetos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, 

sobre a temática em titulo e que se anexam à presente acta, tendo neste seguimento 

analisado e discutido os mesmos. A Comissão Permanente deliberou mandatar a 
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Presidente da Assembleia para representar a mesma na Jornada de Trabalho a ter lugar 

no próximo dia 18 de Março, transmitindo a posição desta Assembleia Municipal e 

louvando a iniciativa dos jovens do concelho de Cerveira sobre esta temática tao oportuna 

e importante. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a 

Presidente da Assembleia e os deputados municipais Luís Palma (PS), Eduardo Viana 

(PSD), Martinho Cerqueira (CDU), José Carlos Freitas (CDS-PP) e João Paulo Carvalhido 

(JFI). (03) ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, nada mais havendo a tratar, a 

Presidente da Mesa, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, 

se lavrou a presente acta . 

. &!4 
e 01_5 i ~; CAI'~'----


