REUNIÃO DE CÂMARA DE INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO
16 de Outubro de 2013

Intervenção da vereadora Marisa Santos, eleita pelo
Movimento SIM
Na qualidade de vereadora eleita nas listas do Movimento SIM à Câmara Municipal nas
eleições autárquicas de 2013, cumpre-me no momento da instalação do órgão colegial para o
qual fui eleita deixar a seguinte mensagem em nome do Movimento Independente de
Cidadãos SIM – Sines Interessa Mais:
As eleições autárquicas são o ato mais relevante do poder local democrático, emanado
diretamente do Estado de Direito em que vivemos, com reflexos significativos na vida das
comunidades e dos cidadãos.
No ato eleitoral de 29 de Setembro, foi vontade do povo de Sines atribuir ao Partido Socialista
a responsabilidade pela governação municipal nos próximos 4 anos, atribuindo ao Movimento
SIM dois mandatos na Câmara Municipal.
Da minha parte, como cidadã que encabeçou a lista do Movimento Independente de Cidadãos
que neste órgão represento como autarca eleita, quero reafirmar o compromisso que
estabelecemos com o povo de Sines aquando da nossa candidatura e esse é o compromisso de
“trabalhar bem para Sines”. Assim, exerceremos os nossos mandatos na oposição de forma
atenta, empenhada e, sobretudo, responsável perante o compromisso que assumimos para
com o povo de Sines, em defesa da visão e do projeto de desenvolvimento que preconizamos
para o nosso concelho.
Elegemos como valor fundamental da nossa candidatura a cooperação, desde logo, a
cooperação com as outras forças políticas com representação nos órgãos autárquicos.
Mantemos como eleitos, ainda que na oposição, esse valor como orientador da nossa ação e,
como tal, quero reafirmar perante todos os eleitos da Câmara Municipal, a total
disponibilidade do Movimento SIM para um trabalho cooperante, enriquecedor do trabalho
autárquico em benefício da população de Sines e que dignifique o órgão executivo do
município e, em última instância, o exercício do poder local democrático.
O momento que vivemos é de uma extraordinária complexidade, com impactos significativos
na vida das autarquias e, sobretudo, na vida dos trabalhadores, cidadãos deste país e, como
tal, o momento que vivemos exige que tenhamos força de vontade, capacidade de trabalho e
inteligência para ultrapassar o que nos divide e valorizar o que nos une, no sentido de, com o
trabalho empenhado e responsável de cada um, sermos capazes de construir a força de um
coletivo que se traduza na melhoria das condições de vida do povo da nossa terra e na
afirmação de Sines como um território de excelência com um potencial extraordinário cuja
concretização devemos ser capazes de continuar a exigir.

A todos os eleitos, faço votos de bom trabalho ao serviço do povo de Sines que em nós
depositou confiança e responsabilidade para o exercício desta nobre missão.

Sines, 16 de Outubro de 2013

A Vereadora,
Marisa Rodrigues dos Santos

