
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

Tomada de Posição 

Apresentada pelo deputado municipal Paulo Pires, em representação do Grupo 

Municipal do PS, na sessão ordinária realizada em 22/02/2014.  

Aprovada, por unanimidade, com os votos dos grupos municipais do PS e CDU. 

 

Ex.mo Senhor Presidente da Mesa da AMG 

Ex.mos Senhores Deputados Municipais 

Relativamente à discussão suscitada no ponto «antes da ordem do dia», da presente 

assembleia municipal, o grupo municipal do Partido Socialista propõe um voto de 

apoio à tomada de posição assumida pelo senhor presidente da Assembleia Municipal, 

relativamente à questão apresentada pelo senhor deputado Carlos Arez, alegando, 

este, que lhe havia sido vedada a possibilidade de apresentar uma declaração de «voto 

de vencido» respeitante a uma determinada matéria. 

Conforme se pode interpretar da leitura da ata, a qual foi também aprovada pelo 

senhor deputado Carlos Arez, a posição contestada por este deputado não tem 

justificação na medida em que essa declaração de voto foi solicitada após o 

encerramento do ponto da ordem de trabalhos em causa. 

Lamentamos igualmente e deixamos aqui o nosso repúdio quanto à forma como os 

senhores deputados do grupo do Partido Social Democrata reagiram a esta matéria, 

abandonando a sala onde decorre esta assembleia municipal, numa atitude de total 

desrespeito para com os presentes, para com o órgão em si, mas acima de tudo para 

com os munícipes que os/ nos elegeram, pois é para eles que devemos trabalhar e 

tentar resolver os seus problemas, necessidades e anseios. Assistimos, por isso, em 

nosso entender, a um exemplo antidemocrático que em nada dignifica o nosso papel 

de representantes das comunidades do concelho de Gavião. 

Pelas razões ora apresentadas, reiteramos e deixamos à consideração e votação desta 

Assembleia um voto de apoio à pessoa do senhor Presidente da Assembleia Municipal 

de Gavião pela forma como lidou e geriu este assunto. 

Gavião, 22 de fevereiro de 2014 

 

O Grupo Municipal do Partido Socialista 


