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------ ACTA DA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO
DIA DEZOITO DE OUTUBRO DO ANO DE 2021: ----------------------------------------------------

------ Aos 18 dias do mês de Outubro, do ano de 2021, reuniram-se no Salão Nobre do Edificio
dos Paços do Concelho, desta Vila de Golegã, os membros da Assembleia Municipal eleitos nas
eleições autárquicas, realizadas no passado dia 26 de Setembro de 2021. ---------------------------------- Imediatamente após a cerimónia de instalação da Câmara Municipal e da Assembleia
Municipal, tomou a Presidência da Mesa para dirigir os trabalhos até à eleição da Mesa da
Assembleia Municipal o Senhor José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, cidadão que
encabeçou a lista mais votada para a Assembleia Municipal, nas referidas eleições. --------------------- De seguida o Senhor José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, convidou para fazerem
parte da Mesa que iria presidir ao escrutínio para eleição da Mesa da Assembleia Municipal os
cidadãos que,

igualmente encabeçaram

listas

concorrentes

à

Assembleia Municipal,

nomeadamente, os Senhores Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues e Carlos Miguel Bento
Crispim, tendo estes aceite o convite. ---------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Senhor José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, expos a
metodologia a adotar para a eleição dos membros que, definitivamente, irão passar a constituir a
Mesa da Assembleia Municipal, tendo sido deliberado, por unanimidade, que a votação que se
iria seguir seria mediante apresentação de listas. --------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia em exercício,
perguntou se havia listas a apresentar. --------------------------------------------------------------------------- De seguida informou que deu entrada na Mesa da Assembleia Municipal uma lista,
subscrita por diversos membros do Movimento 2021 É o Ano passando, a mesma, a ser
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designada por Lista A, onde se propunha a seguinte constituição para a Mesa da Assembleia
Municipal, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento número I. --------------------- Presidente: José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos; -------------------------------------------- 1" Secretária: Ana Raquel da Costa Mateiro; ------------------------------------------------------------- 2" Secretário: Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves; --------------------------------------------------- Uma vez que estava em causa o juízo de valor sobre pessoas o Senhor Presidente da Mesa,
em exercício, informou que o processo de votação que se iria seguir seria o de votação por
escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, procedeu-se à chamada de cada um dos membros da Assembleia Municipal, os
quais, foram introduzindo o seu boletim de voto na respetiva urna de voto. ------------------------------- Concluída a votação o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em exercício, com a
colaboração dos respetivos Secretários procedeu à contagem dos votos, tendo-se verificado o
seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dezassete votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------- Face à obtenção deste resultado, a Lista A, foi eleita, por unanimidade, ficando a Mesa da
Assembleia Municipal constituída da seguinte forma: --------------------------------------------------------- Presidente: José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos; -------------------------------------------- I a Secretária: Ana Raquel da Costa Mateiro; ------------------------------------------------------------- 2" Secretário: Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves; --------------------------------------------------- Após tomarem os respetivos lugares na Mesa da Assembleia, com exceção da I a Secretária,
Senhora D. Ana Raquel da Costa Mateiro que, em virtude de ter sido acometida de doença
súbita, não pode estar presente na Cerimónia de Tomada de Posse bem como na presente Sessão,
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal convidou para exercer o cargo de 2" Secretária a
membro Senhora D. Filipa de Oliveira Conde Mendes, passando o 2° Secretário, Senhor Filipe
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Rodrigues Azevedo Gonçalves, na Sessão de hoje, a exercer o cargo de 10 Secretário e assim, a
Mesa da Assembleia ficar legalmente constituída. ------------------------------------------------------------- A Sessão da Assembleia Municipal prosseguiu para se dar início à discussão do seu
Regjmento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Assembleia deliberou, por
unanimidade, aceitar como Projeto de Regimento, o anterior Regimento da Assembleia

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sem prejuízo dos membros da Assembleia Municipal poderem apresentar outro ou outros
Projetos de Regjmento, foi deliberado distribuir o anterior Regimento da Assembleia Municipal
para apreciação e posteriormente convocar uma Sessão Extraordinária, desta Assembleia
Municipal, a fim de ser discutido e aprovado o novo Regjmento da Assembleia Municipal. ------------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu a palavra aos membros da
Assemb leia que quisessem intervir. ------------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor João Mário Raposo Gaudêncio Campos, pediu a palavra para tecer
diversas considerações, nomeadamente, desejar a todos um bom mandato e chamar à atenção
para determinados aspectos que, em sua opinião, estão menos correctos e que deverão ser
analisados e tratados de outra forma. ----------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais nenhum membro da Assembleia Municipal a querer intervir, o Senhor
José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, Presidente da Assembleia Municipal, usou então
da palavra para tecer di versas considerações iniciando a sua intervenção por agradecer a
confiança que depositaram em si, elegendo-o Presidente da Assembleia Municipal. --------------------- Ainda no uso da palavra referiu que irá tentar ser isento exercendo apenas a função de
Presidente desta Assembleia, cumprindo e fazendo cumprir a Lei e o Regjmento. ------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir e nada mais havendo a tratar, o Senhor
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Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrados os trabalhos que para constar e devidos
efeitos se lavrou a presente Ata que depois de aprovada vai por si ser assinada bem pelo
Coordenador Técnico, António Manuel Alves Sousa Riachos, que a lavrou. -------------------------

o Coordenador Técnico,
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