ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Dezasseis

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e dezassete 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;--------Terceiro Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------A esta sessão faltaram três elementos do Partido Socialista: Manuel Gomes Spínola; António
Florêncio Vieira Freitas e a Carla Filipa Nunes Calaça. -------------------------------------------------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 Presidente do
executivo as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia neste último trimestre. Assim:
- Presença na receção da equipa de veteranos da (Futebol Club da Madalena) Freguesia e
Concelho da Madalena do Pico nos Açores na sequência do intercâmbio com a Associação
Desportiva e Cultural de Santo António da Serra; --------------------------------------------------------- Limpeza do Miradouro da Portela e parte inicial do Caminho das Funduras com a colaboração
da Junta de Freguesia do Porto da Cruz e da Empresa Madeira Santo; --------------------------------- Organização em Parceria com a Associação de Atletismo da Madeira da Prova de Atletismo
“Rota das Funduras”, a qual decorreu no passado dia onze de junho; ---------------------------------- Organização em parceria com a Casa do Povo de Santo António da Serra da I Visita às Adegas
dos Produtores de Sidra; -------------------------------------------------------------------------------------- Organização com a colaboração da Direção Regional de Agricultura de uma Palestra derivada
ao tema: “A Sidra, Passado, Presente e Futuro” que decorreu no dia 10 de junho; ------------------- Organização da Sessão Solene, comemorativa dos cento e oitenta e um anos da Freguesia”; ----- Presença na Festa de encerramento do ano lectivo da Escola B1/Pré de Santo António da Serra;
- Limpeza de caminhos e veredas da nossa Freguesia; --------------------------------------------------- Requalificação da Fonte de Santo António; -------------------------------------------------------------Melhoramento do Jardim Público da nossa Junta. ------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia, referiu várias
diligências que foram realizadas para a limpeza e manutenção dos abrigos de passageiros de
transportes rodoviários da nossa Freguesia, bem como, a colocação de novas paragens,
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nomeadamente, nas proximidades da Escola e no sítio da Fajã dos Rolos. O Presidente do
executivo, referiu ainda os diversos pedidos (escritos e verbais) que foram realizados à Câmara
Municipal de Machico para que esta procedesse com a maior urgência possível à limpeza e
manutenção dos vários caminhos municipais da nossa localidade. ------------------------------------Ainda neste ponto, o representante do Partido Socialista, Fábio Rodrigues, lançou uma ideia para
reflexão sobre a necessidade de criar um Hino para a nossa Freguesia. -------------------------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: _____________________________________________________________
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