ATA DE TOMADA DE POSSE E ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS

-----Aos dezassete do mês de Outubro de dois mil e treze, quando eram vinte e uma
horas, na Sala de reuniões da Junta de Freguesia de Seixas, nesta freguesia, e na
sequência do ato de instalação da Assembleia de Freguesia de Seixas, o cidadão que
encabeçou a lista mais votada às Eleições Autárquicas de vinte e nove de Setembro
último, Rui José Gomes Ramalhosa, do PS – Partido Socialista, assumiu a presidência
da Assembleia, como preceitua o artigo nono, número 1, da Lei 169/99 de 18 de
Setembro, tendo em atenção as alterações introduzidas pela Lei nº 5A/2002, de 11 de
Janeiro, tendo convidado para o secretariar o Snr. Rui Filipe Abrantes Vivo, para que
fossem eleitos os vogais da Junta de Freguesia de Seixas e a Mesa da Assembleia de
Freguesia de Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pelo mencionado cidadão da lista mais votada, verificou-se
estarem presentes os seguintes membros da lista do Partido Socialista, Srs. Rui José
Gomes Ramalhosa, João Fernando Rua Catarino, Ana Catarina Pereira Braga,
António Martins Rodrigues e Rui Filipe Abrantes Vivo e da lista do Movimento
Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando Amaro Gonçalves de Catarina, Rui
Pedro Lopes dos Santos, Paula Cristina Pires Fernandes Cacais e Rui Miguel Martins
Borlido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Imediatamente a seguir procedeu-se à ELEIÇÃO DOS VOGAIS DA JUNTA DE
FREGUESIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o determinado pelo artigo vigésimo quarto, número dois, da
mesma Lei, cabe ao cidadão eleito presidente da junta e que preside à mesa, nos
termos do artigo nono, fazer a proposta de composição dos vogais para a Junta de
Freguesia. Nessa conformidade, o presidente da junta propôs como vogais:-------------------João Fernando Rua de Catarino;-----------------------------------------------------------------------António Martins Rodrigues.-----------------------------------------------------------------------------Antes de colocar à votação a proposta, e de acordo com o artigo nono, número
dois, o presidente consultou a Assembleia para saber se iria fazer por lista ou por voto
uninominal, tendo, esta, aprovado por unanimidade o método de eleições por lista.----------Posta a votação e por escrutínio secreto a designada Lista A, a proposta foi
aprovada por maioria com cinco votos a favor e quatro abstenções, tendo-se
procedido de imediato à sua substituição, nos termos do nº 1 do artigo 79º da mesma
Lei. Após verificada a sua identidade e legitimidade, tomaram lugar na Assembleia a
seguir na ordem da respetiva lista:------------------------------------------------------------------------CÁTIA ESTEVES BORGES, de 30 anos de idade, Cartão de Cidadão Nº
12424712 1 com validade até 31/03/2014, assistente, natural residente em RUA DA

PAREDE ALTA, 6-1º ESQ da freguesia de SEIXAS, --------------------------------------------------VASCO MARRUCHO VELOSO, de 30 anos de idade, Cartão de Cidadão Nº
12078711 3 com validade até 22/05/2014, engenheiro civil, residente em ESTRADA
FAIAS, S/N do Lugar de Coura da freguesia de SEIXAS, ,-----------------------------------------JOÃO CATARINO GONÇALVES, de 65 anos de idade, Cartão de Cidadão Nº
1139821 3 com validade até 04/05/2015, reformado, residente em RUA DAS LAGES,
16 da freguesia de SEIXAS,.----------------------------------------------------------------------------------Tendo em vista a ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA e,
reposto o número de efetivos da Assembleia, o Presidente apresentou a proposta de
composição da Mesa de Assembleia de freguesia com os seguintes nomes e cargos:------Presidente, Rui Filipe Abrantes Vivo;-----------------------------------------------------------------1º Secretário, Vasco Marrucho Veloso;--------------------------------------------------------------2º Secretário, Ana Catarina Pereira Braga.----------------------------------------------------------Antes de colocar à votação a proposta, e de acordo com o nº 2 do artº 9, da citada
Lei, o Presidente consultou a Assembleia para definir a forma de votação, uninominal
ou por lista, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade o método de eleição por
lista.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação por escrutínio secreto, a designada Listas A, ganhou a votação a
Lista A com 9 votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------Face a estes resultados foi considerada eleita, por escrutínio secreto, a
constituição da Mesa da Assembleia de Freguesia: Presidente, Rui Filipe Abrantes
Vivo;1º Secretário, Vasco Marrucho Veloso; 2º Secretário, Ana Catarina Pereira
Braga.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta Rui Ramalhosa falou sobre o ato eleitorial ter decorrido com
cidadania e que era uma grande responsabilidade gerir os destinos da freguesia nos
próximos quatro anos. Que iria respeitar a vontade dos seixenses agradecendo aos
membros da assembleia do partido socialista e dos independentes, bem como ao
Senhor Presidente da Câmara e a todos os presentes a participação neste ato de
tomada de posse dos membros da Junta e Assembleia de Freguesia.---------------------------Seguidamente, procedeu-se conforme o estipulado no art. 9º, retirando da
Presidência o cidadão da lista mais votada, Rui José Gomes Ramalhosa e cedendo o
lugar ao Presidente eleito, Rui Filipe Abrantes Vivo.--------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Vivo também falou sobre o ato eleitoral e pediu
ao Senhor Presidente da Câmara para deitar um olho por Seixas e que Seixas teria
que recuperar o tempo perdido. Também lembrou a malograda Carla Malheiro que
participou na Assembleia de Freguesia cessante.-----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Vivo falou sobre a necessidade de se aprovar um

Regimento para a Assembleia de Freguesia, tendo todos os membros concordado em
se manter o regimento anterior até à proxima assembleia, onde se iria votar um novo
regimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia lembrou que no próximo dia nove de Novembro seria
o Dia da Comunidade Seixense e havia necessidade de escolher os homenageados
para essa data.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia solicitou a intervenção dos presentes, tendo usado da
palavra o Snr. Fernando Catarina indicando a instituição CAT Benjamim de Seixas por
ser uma instituição que, embora não tivesse crianças de Seixas, contribuía para a
economia e o social desta freguesia.--------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta concordou com a escolha da instiuição CAT Benjamim e
indicou o Senhor João Leonardo Ferreira de Almeida por ter sido uma pessoa que se
dedicou ao Hóquei, Teatro e Cinema em Seixas e ser este um bom momento para ser
homenageado.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia colocou a proposta de se fazer a homenagem no
próximo dia da comunidade seixense, ao CAT Benjamim e a João Almeida, tendo sido
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a
sessão de tomada de posse e eleição dos vogais e da mesa da assembleia, da qual
se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada pelo empossante e pelos
empossados.-----------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________
Rui José Gomes Ramalhosa
(Presidente da Junta)
_________________________________________
Rui Filipe Abrantes Vivo
(Presidente da Mesa)
_________________________________________
Vasco Marrucho Veloso
(1º Secretário)
_________________________________________
Ana Catarina Pereira Braga
(2º Secretário)

