ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Treze
Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 da primeira proposta de revisão orçamental;
Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da proposta de isenção de taxas dos canídeos
e gatídeos inscritos na campanha de vacinação antirrábica e de identificação; -----------------------Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------A esta sessão faltou um único membro, o representante do Partido Socialista, Manuel Gomes
Spínola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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
a primeira revisão ao orçamento do corrente ano, a qual, após votação, foi aprovada por maioria,
com sete votos à favor e um contra do representante do Partido Socialista, António Florêncio
Vieira Freitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto, após a explicação do executivo sobre a pertinência da isenção das taxas dos
canídeos e gatídeos, até ao final do corrente ano, o Senhor Presidente da Mesa, solicitou a
votação da proposta, sendo aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------Quanto ao último ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
elencou as atividades desenvolvidas no último trimestre, as quais destacou: o Dia da Freguesia; a
criação da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira; Torneio de
Futebol de Cinco; participação no programa da RTP Madeira: “Poder Próximo”; e a manutenção
e limpeza de veredas e caminhos. ---------------------------------------------------------------------------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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