
ACTA Nº 9/2001 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2001: 

Aos dezasseis dias do mês de Novembro do ano dois mil e um, nesta cidade de Esposende e 

Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão extraordinária a 

Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a 

presidência do Primeiro Secretário da Mesa, Manuel Mariz Neiva. 

A reunião da presente sessão foi secretariada pelo Segundo Secretário da Mesa, José Manuel 

do Casal Almeida e por António Carlos Vieira da Silva, conforme sugestão apresentada pelo 

Presidente em exercício, aprovada por unanimidade dos presentes. 

Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros da 

Assembleia: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, António Maranhão Peixoto, José 

Luis Correia de Azevedo, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, Manuel Ferreira Vieira, 

Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Álvaro Manuel Oliveira Maio, José do Paço Lopes, João 

Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Alberto de Jesus da Cruz Pereira, Victor Manuel da Silva 

Faria, Manuel Fernando Lima Meira Torres, José Maria Eiras Azevedo Costa, José Artur 

Saraiva Marinho, Fernando Pereira Marques, Abílio Cepa Cerqueira, Mário Neiva Losa, Carlos 

Alberto Gomes de Faria, António Manuel Ferreira Vilaça. 

Sendo nove horas e quarenta minutos, verificando-se haver "quorum" para o funcionamento da 

Assembleia, pelo Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão,. encontrando-se presente 

o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Albino Penteado Neiva, em representação 

desta e por impedimento do Presidente da Câmara. 

  

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Manuel Joaquim Marques Peres 

Filipe, Rui António Ferreira de Agonia Pereira, José Agostinho Veloso da Silva, José Baltazar 

de Matos, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, Manuel Enes de Abreu, António de Sousa 

Cepa, José Luis da Silva Ribeiro, Otílio Fradique dos Santos Hipólito, José Eduardo de Sousa 

Felgueiras, José Carvalho da Mota, Sílvio de Azevedo Abreu e Jorge Humberto Sousa e Silva. 

03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, foram lidas as actas das reuniões da Comissão Ecológica, acta número trinta e 

seis, da reunião realizadas em trinta e um de Outubro; acta número trinta e sete, da reunião 

realizada em sete de Novembro, e acta número trinta e oito, respeitante à reunião realizada em 

quinze de Novembro. 



Àlvaro Maio alertou para a necessidade de a Comissão Ecológica possuir instalações próprias 

nos Paços do Município, dado que, conforme se verifica das suas actas, tem reunido em locais 

de propriedade privada. 

José Luis Azevedo apresentou, em nome da Comissão Ecológica, a seguinte proposta: "A 

Comissão Ecológica deliberou ainda propor à Assembleia Municipal de Esposende, como 

medida de salvaguarda e efectivo controle municipal, a presente e futura monitorização dos 

níveis de tricloroetileno e tetracloroetileno presentes na atmosfera, nas águas subterrâneas e 

nos efluentes da unidade fabril da Wolverine no acesso à rede pública de saneamento. Esta 

monitorização deverá compreender as respectivas medições antes da entrada em laboração da 

unidade fabril e medições periódicas de acompanhamento da laboração, de forma a dissipar 

quaisquer dúvidas ou a confirmar quaisquer suspeitas de hipotética agressão ambiental pelos 

referidos solventes, a fazer por entidades independentes dentro das directivas consideradas 

adequadas para o efeito no perímetro envolvente." 

Agostinho Neiva perguntou a quem serão imputados os custos da monitorização proposta.--- 

José Luis Azevedo manifestou a sua opinião de que a saúde dos munícipes é razão válida para 

que o município obrigue a empresa a assumir os seus custos. 

Carlos Ferreira questionou porque é que não se dá o mesmo tratamento a outras unidades 

industriais. 

Submetida a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. 

Àlvaro Maio questionou a Mesa sobre o pedido de suspensão de mandato do Presidente desta 

Assembleia Municipal e se a Comissão de Coordenação da Região Norte já transmitiu o seu 

parecer. 

A sessão foi interrompida pelas dez horas e vinte minutos, a fim de se proceder à visita das 

instalações da Wolverine Tubagem (Portugal), Lda, sitas na Zona Industrial de Esposende 

(Palmeira de Faro, Marinhas e Gandra). 

A sessão foi reiniciada pelas, doze horas e trinta, verificando-se a continuação da existência de 

"quorum", com a presença dos elementos anteriormente presentes. 

Maranhão Peixoto, na sua qualidade de Presidente da Comissão Ecológica, apresentou o seu 

agradecimento aos convidados que acompanharam esta sessão da Assembleia Municipal. 

Juvenal Silva afirmou ter verificado como labora a fábrica e que a mesma evoluiu nos seus 

processos. Mais comentou afirmações de um elemento desta Assembleia relativas ao 



investimento estrangeiros que pode ter sido afectado pelo modo como esta empresa foi 

tratada. 

Carlos Ferreira apresentou a sua opinião sobre a anterior intervenção de Juvenal Silva. 

José Luis Azevedo comentou o procedimento da empresa relativo ao uso de solventes 

orgânicos. 

Manuel Vieira agradeceu à imprensa que mostrou interesse em participar e informar o seu 

público relativamente a este assunto e referiu que com o contributo de todos, houve 

oportunidade de verificar o procedimento da empresa. 

O Presidente da Mesa agradeceu a visita proporcionada e organizada pela Comissão 

Ecológica e agradeceu, também, aos representantes dos partidos e convidados presentes, que 

participaram em toda esta sessão da Assembleia Municipal. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 

minuta, para efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da presente sessão, que, depois de lida, 

foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

Sendo doze horas e quarenta e cinco minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada 

encerrada a presente sessão. 


