.
JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO

ACTA N.º 02/2009
Data da reunião ordinária: 30/10/2009
Início da reunião: 21h16m
Términos da reunião: 21h40m
Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião:
Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos
Catarina Amado dos Santos
Luís Narciso Martins Fortunato

Vogais:

Maria José Santo da Silva
Carlos Jorge da Silva Amado
Gonçalo Bento Anastácio
Célia Maria Bento Morgado Rosa

Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à
reunião:
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
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Carlos Manuel Neto Venda
João Carlos Pereira Marques
Ernesto Norberto da Trindade
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia cessante declarou aberta a
reunião, dando as boas vindas aos novos membros e desejando um bom
trabalho a todos os presentes. ---------------------------------------------------------------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------1.
---- Apresentação da lista A para os vogais do Executivo da
Freguesia de Serro Ventoso: Proposta da lista A: Secretário João Carlos
Pereira Marques e Tesoureiro: Ernesto Norberto da Trindade.------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia cessante, Sr. Saúl Saraiva
solicitou aos membros que colocassem as suas dúvidas e se pronunciassem
sobre a referida lista, para procedermos à votação da mesma. ------------------i)
Foi aprovada a lista A, com dois votos em branco e cinco votos a favor. -2.
---- Apresentação da lista A para os vogais do órgão deliberativo
da Freguesia de Serro Ventoso: Proposta da lista A: Presidente: Saúl
Manuel Rodrigues Saraiva Santos 1º Secretário: Catarina Amado dos Santos
2º Secretário: Luís Narciso Martins Fortunato. -------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia cessante, Sr. Saúl Saraiva
solicitou aos membros que se pronunciassem sobre a referida lista, para
procedermos à votação. --------------------------------------------------------------i)
Foi aprovada a lista A, com três votos em branco e quatro votos a favor. -3.
---- O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva deu a palavra
aos novos membros para expressarem algumas ideias ou sugestões para a
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------i)
O Sr. Carlos Jorge afirmou que as eleições passaram e dava os parabéns
a quem ganhou. Informa que está disponível juntamente com os deputados
da sua lista de independentes para fazer mais e mais rápido pela Freguesia.
Podem contar com participação crítica, no sentido de desenvolver mais a
nossa Freguesia, já que estamos, aqui a representar cerca de trezentos
eleitores, e procurar defender e fazer cumprir aquilo que se prometeu em
campanha eleitoral. Termina com uma sugestão para a publicação da
Assembleia de freguesia, não se limitar à vitrina da Junta, mas se estender a
todos os café da freguesia.------------------------------------------------------------ii)
O Sr. Carlos Venda informa todos os membros que as Assembleias de
Freguesia serão para clarificar, nem sempre o que se fala lá fora corresponde
ao que se faz na realidade. Nós gerimos a Junta de dentro para fora, e nunca
de forma inversa. Quanto ao que se passou nas eleições, passou e agora
devemos juntar-nos e trabalhar em prol da freguesia. Nós somos poucos se
nos dividimos não chegamos a lado nenhum. Nós temos uma gestão diferente
das doze freguesias do nosso concelho. Há doze anos traçamos um projecto
que é perfeitamente aberto a novas ideias e sugestões, não estamos
dispostos a parar por se discutir e não chegar a algo em concreto. A diferença
da nossa gestão para as restantes é que as outras fixam o valor e adaptam o
projecto a esse valor. Nós fazemos o projecto e tentamos arranjar recursos
para financiar esse projecto. Termino agradecendo a vossa presença e
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esforço, e afirmo que tudo faremos para contribuir para um maior
desenvolvimento da nossa Freguesia. -----------------------------------------------iii)O Sr. Saúl concorda com todos que a fase política terminou, as pessoas
passam e todos devemos pensar no melhor futuro para Serro Ventoso.
Devemos vir para aqui com a intenção de ajudar a Freguesia a crescer de
forma digna e que todos os residentes e visitantes tenham gosto nesta terra.
Isso só é possível se cada um der o seu contributo.
----- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente
na reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos,
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ----------------------------------
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