ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Nove
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze pelas vinte horas decorreu na
Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico, uma sessão ordinária, com
a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------Primeiro Ponto: Leitura e votação da ata anterior; ------------------------------------------------------Segundo Ponto: Apresentação das atividades da Junta e da respectiva situação financeira; -------Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------Faltaram a esta sessão dois representantes do Partido Socialista: Manuel Gomes Spínola e o
António Fábio Dias Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------Os restantes elementos da Assembleia e os membros do executivo estiveram presentes. ----------Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos foram referidos alguns trabalhos de manutenção, a
limpeza de caminhos, veredas e levadas e foi ainda apresentada pelo executivo a atual situação
financeira da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------Neste ponto, o Senhor presidente da Junta, destacou: participação, promoção e apoio na
deslocação de alguns produtores de sidra no concurso realizado nos Prazeres; participação na
inauguração das instalações para pesca lúdica de trutas do Santo da Serra; realização do torneio
de futebol de 5; limpeza e arranjo da Fonte de Santo António; apoio na organização da ação de
sensibilização sobre a prevenção dos incêndios florestais e a organização do passeio dos Avós ao
Porto Santo que se realizará no próximo mês de outubro. -----------------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelos elementos do Partido Social
Democrata, um voto de louvor ao jogador de golfe Carlos Daniel Pereira Laranja pelos feitos
alcançados nesta modalidade, representando da melhor forma a Freguesia de Santo António da
Serra. Esta iniciativa foi votada e aprovada por unanimidade. -----------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas.-----------Para constar, lavrou-se a presente ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. ------------------
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