FREGUESIA DO SEIXO
Contribuinte 507 043 120
(Município de Mira)

ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE
2009
-------Aos trinta e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, sob a
presidência do primeiro elemento da lista mais votada e Presidente da Junta Albano
Manuel Rocha Lourenço, deu-se início aos trabalhos da primeira Assembleia de
Freguesia do presente mandato. Para secretariar a mesma, foi indicada Benilde Maria
das Neves Rocha. Para completar o Executivo da Junta foi então apresentada uma lista
A composta por:-------------------------------------------------------------------------------------- Filipe Miguel da Rocha Camarinha;------------------------------------------------------------- Tiago Daniel Castro da Cruz,--------------------------------------------------------------------para ocuparem respectivamente os lugares de secretário e tesoureiro. Questionados
sobre a existência de uma lista alternativa à apresentada, o membro da Assembleia
Eduardo Jorge propôs uma lista composta por Tiago Daniel Castro da Cruz e por
Benilde Maria das Neves Rocha para desempenhar, respectivamente, os cargos de
tesoureiro e secretário, alegando a importância da paridade. A proposta não foi aceite
pela Benilde Rocha, tendo o membro Eduardo Jorge feito uma proposta B alternativa
constituída por: Evangelista Jorge, para o cargo de secretário e Luísa Maria de Jesus
Neves para exercer o cargo de tesoureira. ---------------------------------------------------------------------- Tendo sido posta a votação, por escrutínio secreto, foi aprovada por maioria a Lista
A.A lista A teve seis votos e a lista B três votos. A Junta ficou formada do modo que se
segue: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente - Albano Manuel Rocha Lourenço---------------------------------------------

-

Secretário - Filipe Miguel da Rocha Camarinha; -----------------------------------------

-

Tesoureiro - Tiago Daniel Castro da Cruz ------------------------------------------------
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Tendo estes dois últimos elementos abandonado a mesa, foram substituídos pelos dois
elementos seguintes na lista dos eleitos do PSD:------------------------------------------------

Márcia Domingues Seabra e-----------------------------------------------------------------

-

Fernando Manuel da Rocha Camarinha----------------------------------------------------

---- Ambos tomaram posse no momento. De seguida procedeu-se à eleição do
Presidente e dos primeiro e segundo secretários da Assembleia de Freguesia. Depois de
auscultados os presentes membros da Assembleia, foi proposta uma única lista formada
por: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fernando Manuel Rocha Camarinha, para Presidente; ----------------------------------

-

Benilde Maria das Neves Rocha, para primeira secretária; -----------------------------

-

Márcia Domingues Seabra, para segunda secretária. ------------------------------------

---- Tendo sido posta a votação, por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade,
ficando deste modo composta a mesa da Assembleia.--------------------------------------------- Posto isto, o Presidente da Junta eleito abandonou a mesa, tendo sido substituído
por Nelson Miranda Cadete, tomando a Presidência da Mesa da Assembleia Fernando
Manuel Rocha Camarinha. ---------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia Eduardo Jorge solicitou a palavra, para referir ao novo
executivo da Junta de Freguesia que a oposição está, neste início do mandato, com um
espírito construtivo, pronta a colaborar na resolução dos problemas das pessoas e a
contribuir para o engrandecimento da nossa terra que é o Seixo. Os membros da
oposição não esquecerão as pessoas que confiaram o seu voto e serão uma voz
representativa dos seus anseios e necessidades perante esta Junta, conscientes de que
não podem desistir de lutar pelos interesses dos Seixenses, nem deixar de recorrer às
mais altas instâncias, caso seja necessário. Ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia,
deixou votos sinceros de que este mandato, seja um mandato com marcas para que, no
futuro, se possa dizer: “Isto foi feito no tempo do Sr. Presidente Albano”. Lembrou que,
enquanto oposição, estarão disponíveis para ajudar este executivo, seja no cumprimento
do plano de actividades proposto, seja na apresentação de outras actividades que
considerem importantes para o Seixo. Referiu, ainda, que ficarão contentes se, no final
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do mandato, este executivo apresentar duas folhas cheias de actividades realizadas e
apenas um quarto de folha de apoios concedidos e actividades realizadas por outros. ------- O Presidente da Assembleia referiu que, na sua opinião o povo do Seixo foi sábio,
justo e soberano. É com responsabilidade e isenção que assume as suas funções e
terminou lembrando que é tempo de união e de pensar no futuro. ------------------------------ E nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, da qual se lavrou a presente
acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente e respectivos
secretários da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------

O Presidente _______________________________________________________
1ª Secretária _______________________________________________________
2ª Secretária _______________________________________________________
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