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Ata nº 5/2021 – Sessão ordinária de dezoito de outubro de 2021 

--------Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no auditório da Casa da 

Cultura de Góis, realizou-se a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal do 

Município de Góis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Pelas dezanove horas o senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante, Diamantino Jorge 

Simões Garcia, declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão, começando por apresentar cumprimentos 

a todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Estiveram presentes os seguintes elementos:------------------------------------------------------------------

---------Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------------------------------------

----------Manuel Enéscio de Almeida Gama; ------------------------------------------------------------------------------

----------Nuno Miguel Almeida Alves; --------------------------------------------------------------------------------------

----------Filomena Maria de Matos Geraldes;-----------------------------------------------------------------------------

----------José Ricardo Rosa de Carvalho;------------------------------------------------------------------------------------

----------Luís Virgílio de Afonso Abreu;--------------------------------------------------------------------------------------

----------Dulce Maria Filipe Cruz;---------------------------------------------------------------------------------------------

----------João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta.------------------------------------------------------------------

---------Grupo de Cidadãos Eleitores “Independentes por Góis”: --------------------------------------------------

---------Maria Helena Antunes Barata Moniz;-----------------------------------------------------------------------------

---------José Carlos Rodrigues Garcia;---------------------------------------------------------------------------------------

--------Amílcar José Barata Aleixo; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões;------------------------------------------------------------

--------Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção------------------------------------------------------------------------- -

-------Partido Socialista: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ricardo José Duarte Ventura;-----------------------------------------------------------------------------------------

-------Aida de Jesus Garcia Martins Baeta;  -------------------------------------------------------------------------------

-------Nuno Pedro Tavares Nascimento.-----------------------------------------------------------------------------------

-------Presidentes das Juntas de Freguesia: -----------------------------------------------------------------------------

------Alvares - Victor Manuel Fonseca Duarte (GCE “Independentes por Góis”); -------------------------------
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------Góis – Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira (Partido Social Democrata); ----------------------------

--------União de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal -  Carlos da Conceição Jesus (GCE “Independentes 

por Góis”); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Vila Nova do Ceira – António Alberto Figueiredo Machado (Partido Social Democrata). ------------

--------FALTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Registaram-se, pela Câmara Municipal, as seguintes presenças: -----------------------------------------

---------Presidente da Câmara: António Rui de Sousa Godinho Sampaio.----------------------------------------- 

---------Vereadores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Nuno Miguel Martins Bandeira; -----------------------------------------------------------------------------------

---------José Alberto Domingos Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------

--------Graciano Antunes Rodrigues;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Bárbara Patrícia Correia Serra.--------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante, agradeceu a todos quantos trabalharam 

no anterior Mandato com a sua pessoa, dirigindo as suas felicitações aos eleitos porquanto, 

finalmente, se “livraram” da sua pessoa, sendo a sua substituição francamente boa, pelo que 

endereçou a todos os políticos e não políticos, as maiores felicidades na sua vida pessoal e profissional 

solicitando a todos colaboração neste Mandato não somente com críticas, mas também evidenciando 

o bom trabalho que se realiza, uma vez que quando o trabalho não corre menos bem o primeiro que 

sente é o político. Referiu que esta situação é comparável com a nossa vida familiar, ou seja, quando 

um filho nosso tem um resultado negativo num exame entende não ser justo criticá-lo por esse mesmo 

resultado, mas sim devemos incentivá-lo para que no próximo exame o resultado seja positivo. Sendo 

assim a nossa vida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Terminou, apresentando um enorme e apertado abraço ao senhor Manuel Enéscio de Almeida 

Gama, cidadão que encabeçou a lista mais votada, tendo-o chamado para prosseguir a presente  

sessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama após cumprimentar os presentes, procedeu à 

chamada dos elementos que constituem esta Assembleia Municipal, não se verificando qualquer falta.-

--------Seguidamente informou que nos termos do nº1 do artigo 45º da Lei nº 169/1999, 18 Setembro, 
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com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, e pela Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------O senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama questionou os elementos das bancadas do órgão 

deliberativo se desejavam apresentar alguma proposta para eleição do Presidente e Secretários da 

Mesa da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz, em nome do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal, propôs que a 

eleição para a constituição da Mesa da Assembleia Municipal seja por votação nominal.------------------

--------O senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama informou que de acordo com o Regimento da 

Assembleia Municipal a forma de votação poderá ser efetuada por votação nominal, apenas quando 

requerida por qualquer dos membros e aceite expressamente pela Assembleia. Face ao exposto, 

referiu que primeiramente irá se votar se a eleição será por votação nominal. -------------------------------

---------Posto à votação, de braço no ar, foi a mesma aprovada, por maioria, com dez votos a favor e 

nove contra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama solicitou às bancadas o nome para eleição do 

Presidente da Assembleia Municipal, informando que pela bancada do PSD a proposta a apresentar é 

a sua Pessoa. As bancadas do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e PS também 

apresentaram como proposta para Presidente da Assembleia Municipal o senhor Manuel Enéscio de 

Almeida Gama.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Posta  à votação, por escrutínio secreto, foi eleito, por unanimidade, o senhor Manuel Enéscio 

de Almeida Gama, como Presidente da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que iria colocar à votação a eleição para 

1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, pelo que solicitou a apresentação de propostas, tendo 

proposto pelo PSD a senhora Filomena Maria de Matos Geraldes.------------------------------------------------

--------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que é proposta da bancada do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis a sua Pessoa, para eleição da 1ª Secretária da Mesa da 
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Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou, primeiramente, o nome da senhora 

Filomena Maria de Matos Geraldes, membro da bancada do PSD, para eleição de 1ª Secretária da 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Posto à votação, por escrutínio secreto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 

nove votos a favor e dez contra, não eleger a senhora Filomena Maria de Matos Geraldes como 1ª 

Secretária da Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o nome da senhora Maria Helena 

Antunes Barata Moniz, membro da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

para eleição de 1ª Secretária da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------

--------Posto à votação, por escrutínio secreto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dez 

votos a favor e nove contra, eleger a senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz como 1ª Secretária 

da Mesa da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que, seguidamente, iria colocar à votação 

a eleição para 2º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, pelo que solicitou a apresentação de 

propostas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Nuno Miguel Almeida Alves apresentou, em nome da bancada do PSD, a senhora  

Filomena Maria de Matos Geraldes.---------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Ricardo José Duarte Ventura apresentou, em nome da bancada do PS, a senhora Aida 

de Jesus Garcia Martins Baeta.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a eleição para 2ª Secretária da 

Assembleia Municipal se iria realizar da seguinte forma, primeiramente seria colocado à votação o 

nome da senhora  Filomena Maria de Matos Geraldes, e, posteriormente, o nome da senhora Aida de 

Jesus Garcia Martins Baeta Neves.-----------------------------------------------------------------------------------------

---------Posto à votação, por escrutínio secreto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 

oito votos a favor e onze contra, não eleger a senhora Filomena Maria de Matos Geraldes como 2ª 

Secretária da Mesa da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------

--------Posto à votação, por escrutínio secreto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 

onze votos a favor e oito contra, eleger a senhora Aida de Jesus Garcia Martins Baeta como 2ª 

Secretária da Mesa da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------
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--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal chamou a 1ª Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal, senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz, e a 2ª Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal, senhora Aida de Jesus Garcia Martins Baeta Neves, para integrar a Mesa.----------------------- 

--------Antes de terminar a presente sessão o senhor Presidente da Assembleia Municipal dirigiu-se ao 

Executivo Municipal, a todos os membros da Assembleia Municipal, e ao público presente. Iniciou a 

sua intervenção fazendo uma homenagem espiritual a uma pessoa que, caso estivesse viva, estaria 

também presente nesta sessão, felicíssimo por ver o sobrinho, a presidir o órgão deliberativo, o seu 

tio Vitó, apresentando-lhe um especial agradecimento. -------------------------------------------------------------

---------Referiu que a exemplo de Sua Santidade o Papa Francisco aquando a sua primeira intervenção, 

na Praça de S. Pedro, após ter sido eleito no Conclave, proferiu, mais ou menos, as seguintes palavras 

“os meus irmãos cardeais foram buscar-me quase ao fim do mundo”, aqui os seus pares, 19 membros 

da Assembleia Municipal, foram-no buscar quase à reforma da política para o trazerem para estas 

funções. Referiu esperar não defraudar as expetativas por todos criadas no sentido de estar à altura 

do cargo para o qual foi eleito e fazer um bom trabalho em prol do concelho de Góis, apelando para 

que todos o vejam como um coordenador, um amigo e um colaborador, e a exemplo do que o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, António Rui de Sousa Godinho Sampaio, proferiu no seu discurso de 

tomada de posse nós estamos aqui todos imbuídos num espírito de nos ajudar e não criar problemas. 

Pelo que apelou a todos tendo em conta a legislação do órgão deliberativo, mas também o papel de 

fiscalizador da ação do Executivo, sem criar obstáculos devendo acompanhar, criticar, apresentar 

propostas, porquanto todos fomos eleitos para o bem de Góis e para fazer crescer o nosso concelho. 

---------Terminou, apresentando a sua disponibilidade para colaborar tanto no cargo político que 

ocupa, como ao nível profissional e pessoal. Viva Góis!--------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal terminou agradecendo a presença de todos.------

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal encerrou a 

sessão, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que irá ser 

assinada pelo senhor Presidente e pelas Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal.-------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 
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(Manuel Enéscio de Almeida Gama) 

 

A Primeira Secretária 

________________________________________ 
(Maria Helena Antunes Barata Moniz) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Aida de Jesus Garcia Martins Baeta) 
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