
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 1

ATA Nº 5/2017 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE. Aos vinte dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezassete no auditório da Biblioteca Municipal de 

Góis, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezanove horas e vinte e cinco 

minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal  

 

Estavam presentes os senhores:  

  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Aida de Jesus Garcia 

Martins Baeta, Ana Andreia Antão Barata, Paulo Miguel Lemos Fernandes da 

Silva, José Rodrigues, Joana Fonseca Tavares. 

 

Grupo Cidadãos Eleitos Independentes por Góis – Diamantino Jorge Simões 

Garcia, Amílcar José Barata Aleixo, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões, António José Nunes Gil, José Carlos Rodrigues Garcia. 

 

PSD/CDS – Maria do Céu Simões Alves, Nuno Miguel Almeida Alves, Manuel 

Enéscio de Almeida Gama, Rosa Maria Bandeira Paixão Mendes, 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares –Victor Manuel Fonseca Duarte (Grupo Cidadãos Eleitos Independentes 

por Góis) 

Góis –  Ana Paula Rodrigues Gonçalves (PS)  

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal – António Alves Martins (PS) 

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

Da Câmara Municipal: registou-se a presença da senhora Presidente, Dr.ª. Maria 

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. Mário Barata Garcia, Dr. 

José Alberto Domingos Rodrigues, D. Maria Helena Antunes Barata Moniz e 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio. 
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Antes de dar início à ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal cessante solicitou a presença na mesa do senhor José Rodrigues, a 

fim de secretariar a reunião até à nomeação da nova mesa. 

Posteriormente, deu as boas-vindas a todos os eleitos, esperando que este 

mandato decorra da melhor forma, contando com a solidariedade e o 

empenho de todos os elementos deste órgão nos trabalhos desta Assembleia 

Municipal. 

De seguida, informou que nos termos do nº1 do artigo 45º da Lei nº 169/1999, 18 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal decorre de 

imediato à instalação da Assembleia Municipal, para efeitos de eleição do 

Presidente e Secretários da mesa da Assembleia Municipal.  

Neste sentido, deu de imediato início ao ponto único desta sessão. 

 

1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal – O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante solicitou a entrega de 

propostas de listas para efeitos de nomeação de Presidente e Secretários da 

Mesa da Assembleia Municipal. 

O PS apresentou a seguinte proposta, a qual foi designada por lista A: 

Presidente da mesa: Jaime Miguel Fernandes Garcia 

1º Secretário: Aida de Jesus Garcia Martins Baeta 

2º Secretário: José Rodrigues 

Foi também apresentada uma proposta conjunta entre o Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis e a coligação PPD-PSD/CDS-PP, a qual foi 

designada por lista B:  

Presidente da mesa: Maria do Céu Simões Alves 

1º Secretário: Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões 

2º Secretário: António José Nunes Gil 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação se a eleição 

deveria ser feita por lista ou de forma uninominal, tendo a proposta de votação 

por lista sido aprovada por unanimidade. 

Posta à votação por escrutínio secreto a lista B foi eleita, com 10 votos, tendo a 

lista A obtido 9 votos. 

Deste modo a mesa, resultante da lista B apresentada conjuntamente com o 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e a coligação PPD-

PSD/CDS-PP, iniciou funções de imediato.  

 

A senhora Presidente da Assembleia Municipal, referiu estar a presidir o órgão 

deliberativo por vontade dos eleitos para o mesmo, bem como por vontade do 

povo que os elegeu para assumir este lugar. Referiu que a Assembleia Municipal 

é um órgão muito importante, i.e., é o órgão deliberativo, residindo a sua 

importância no facto de os assuntos de maior interesse para o concelho de Góis 

virem da Câmara Municipal, conforme é regra, ou, de qualquer cidadão dos 

grupos municipais, no sentido de deliberação a bem de todos. Mais referiu, que 

a Assembleia Municipal não há ainda grupos municipais ainda constituídos, mas 

é representada pelo o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

pelo PS e pelo PSD.  

Mais referiu ser seu desejo que a Assembleia Municipal decorra neste próximos 

quatro anos de forma séria, transparente, respeitosa, cabal na discussão 

diferenciada nas posições de cada um e de todos, quer em grupo, quer 

individualmente, e, que as posições tomadas sejam sempre a bem do concelho 

de Góis e dos Goienses, sendo de facto esse o seu desejo e propósito no sentido 

da ocorrência das reuniões da Assembleia Municipal. De igual modo, desejou 

que o façamos sempre conscientes pela responsabilidade do assunto que em 

cada momento se discutir e sempre com os olhos postos naquilo que é o 

trabalho da Câmara Municipal  e, portanto,  não só como o órgão deliberativo 

e que irá permitir à Câmara Municipal executar, mas também atentos, com 

seriedade, honestidade e bom senso permitirmos sempre que o Executivo 

concretize os melhores projetos para os quais nós possamos contribuir da forma 

mais consciente e mais bem intencionada. Referiu ainda, que como Presidente 
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da Assembleia Municipal deseja estar à altura do cargo que a incumbe, bem 

como deseja corresponder à confiança depositada nesta lista, desejando ter 

toda a motivação,  empenho e colaboração de todos, porque este é sempre 

um trabalho de todos os presentes, ninguém é onipotente, pelo que devemo-

nos sempre respeitar e auxiliar, colaborar sempre no sentido de que os trabalhos 

decorram sempre da melhor maneira.  

Continuou, referindo que Góis já por si, durante a campanha tinha os problemas 

e os défices que tem e de facto vivemos um momento em que precisamos de 

estar todos, cada um da distinção das suas posições, seriamente empenhados 

a bem de Góis, até pelo flagelo que atingiu este verão e em último nestes 

últimos dias, domingo e segunda-feira, que trouxe mais um momento de 

escuridão para as populações das freguesias atingidas. Referiu que o nosso 

trabalho deve ser seguramente para além de tudo sempre com os olhos postos 

em Góis e nos Goienses, porque é de facto nisso que todos nos propusemos nos 

cargos para os quais fomos eleitos e que hoje fomos investidos de poder.   

Terminou a sua intervenção, agradecendo a presença de todos por se tratar de 

uma manifestação de interesse quanto ao futuro de Góis, sublinhando também 

o que já foi referido que de facto esse interesse se mantenha, porque é 

importante uma vez que todos os cidadãos têm direito a ter voz nas 

Assembleias Municipais e serão a forma mais viva e mais forte de nos 

consciencializar a todos e nos tocar das responsabilidades assumidas.  Concluiu, 

referindo terminar  com estas palavras a sua apresentação de tomada de 

posse, não tendo mais nada a acrescentar, ou melhor, teremos todos a 

acrescentar em todas as assembleias vindouras e vamos todos ao trabalho.  

Dada a palavra, o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, referiu desejar 

prestar um esclarecimento perante todos os membros que compõem a 

Assembleia Municipal bem como ao público presente. Referiu que face aos 

resultados das eleições autárquicas embora tenha havido uma vitória do PS em 

termos de número de votos, não obteve maioria absoluta, realçando que o 

órgão deliberativo é constituído pelos 15 eleitos diretamente para o órgão 

deliberativo mais os presidente das juntas de freguesia, perfazendo um total de 

19 pessoas. Mais referiu, que não tendo o PS a maioria absoluta, na sua pessoa, 
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enquanto cabeça de lista à Assembleia Municipal, encetou conversações com 

o senhor Diamantino Jorge Simões Garcia, enquanto cabeça de lista do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e com a senhora Maria do Céu 

Simões Alves, enquanto cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal, tendo 

sido apresentada uma proposta no sentido de a mesa ser constituída por um 

elemento de cada uma das três forças partidárias. Tendo sido solicitada 

resposta à mesma, informou que o PSD respondeu não estar disponível para 

aceitar a proposta, não tendo o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis se dignado a apresentar resposta. Referiu ainda, que considera 

importante este esclarecimento, porquanto hoje na apresentação de listas, 

vimos que a lista apresentada pelo PS integrava única e exclusivamente 

elementos eleitos pelo PS, porquanto a proposta anteriormente por si 

apresentada às referidas forças políticas não teve aceitação, realçando no 

entanto que o acordo entre o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis e o PSD que baseou a eleição da mesa da Assembleia Municipal de Góis é 

perfeitamente legítimo, mesmo não integrando qualquer elemento do PS. 

Dada a palavra, o senhor Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que na 

sequência das palavras proferidas pelo senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, 

apraz-lhe mencionar que o mesmo omitiu algumas palavras, provavelmente por 

esquecimento. Referiu que de facto foi realizada uma reunião com as três 

forças políticas, tendo sido informado que o Presidente da Assembleia Municipal 

não deveria ser do PS, exatamente porque compete esta Assembleia Municipal 

a função de fiscalização sobre a Câmara Municipal, sendo nosso entendimento 

que essa fiscalização não foi efetuada nos últimos tempos, porquanto não foi 

exercido esse direito e obrigação. Realçou que o senhor Jaime Miguel  

Fernandes Garcia  propôs a constituição da mesa por um elemento da PS, PSD 

e Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, porém não abdicaria 

do seu lugar de Presidente da Assembleia Municipal. Quanto ao facto do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis não ter dado resposta à sua 

proposta, referiu que não ficado com a ideia que a teria que dar, pelo facto de 

ter sido explícito nas palavras que proferiu quanto à presidência da Assembleia 

Municipal não ser do mesmo partido que governa a Câmara Municipal e 
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quando questionou o próprio a resposta que obteve é que não abdicaria desse 

lugar, pelo que entendeu que não havia necessidade de dar qualquer 

resposta, sendo esta a verdade total daquilo que se passou e, portanto, isto é o 

exercício da democracia, pelo que prevaleceu-se para desejar as maiores 

felicidades à senhor Maria do Céu Simões Alves, por ser a Presidente da 

Assembleia Municipal de nós todos. 

A senhora Presidente da Assembleia Municipal referiu que ambos os 

esclarecimentos  prestados foi de facto o que se passou, pelo que nada tem 

mais acrescentar. 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela senhora Presidente da 

Assembleia declarada encerrada a sessão, pelas vinte horas, da qual para 

constar se lavrou a presente ata que irá ser assinada pela senhora Presidente e 

pelos Secretários.  

   
 
A Presidente,_____________________________________ 
 
A Primeira Secretária,_____________________________ 
 
O Segundo Secretário,____________________________ 
 

 

 

 


