ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Doze
Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis 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, apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação
de competências; ----------------------------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------A esta sessão faltaram três elementos: Tony Felipe Melim Gouveia, representante do Partido
Social Democrata; Manuel Gomes Spínola e António Florêncio Vieira Freitas, representantes do
Partido Socialista.
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. -----------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta
o contrato interadministrativo de delegação de competências, o qual, após apresentado e
discutido, foi votado e aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Presidente da Junta,
um pedido de dispensa da funcionária desta Instituição para ausentar-se de 19 à 29 de agosto
para representar a nossa freguesia, na qualidade de membro efectivo do Grupo Cultural e
Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, num intercâmbio cultural a decorrer no
Continente nesse período. Colocada esta questão à votação, a Assembleia aprovou por
unanimidade a autorização da respectiva dispensa. ------------------------------------------------------Ainda neste ponto, foi apresentado pelo executivo da Junta, uma propostas para homenagear no
dia da Freguesia as seguintes pessoas: --------------------------------------------------------------------- João Gabriel Correia --------------------------------------------------------------------------------- João Agostinho Carvalho --------------------------------------------------------------------------- Álvaro Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------- António João da Silva Rodrigues de Gouveia ---------------------------------------------------- Francisco Samuel Ferreira Gouveia --------------------------------------------------------------- Carlos Daniel Pereira Laranja ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia solicitou a votação desta proposta, sendo aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________ 1

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. -----------------

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________

Segundo Secretário: _____________________________________________________________
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