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

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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: Segunda revisão ao orçamento da receita e da despesa, referente ao ano em
curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------A esta sessão faltaram todos os representantes do Partido Socialista: António Fábio Dias
Rodrigues; 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:----Presenças: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sessão solene do dia da Freguesia de Machico; ---------------------------------------------------------- Abertura da Semana Gastronómica de Machico; -------------------------------------------------------- Apresentação do projeto “Ecos-Machico”; --------------------------------------------------------------- Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------Ainda neste ponto, foi referido a candidaturas elaboradas para o apoio financeiro do Município,
nomeadamente, para a colocação da toponímia; a realização do torneio relâmpago de futebol de
5 e a limpeza e manutenção de veredas e caminhos municipais, os quais elencou: ------------------Limpeza e reparação de pavimento: ------------------------------------------------------------------------- Caminho Municipal da Ermida; ---------------------------------------------------------------------------- Caminho Municipal do Moinho; --------------------------------------------------------------------------- Caminho Municipal dos Casais Acima da Rocha; ------------------------------------------------------- Vereda do Poço Branco; ------------------------------------------------------------------------------------Limpeza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caminho Municipal da Achada; ---------------------------------------------------------------------------- Caminho da Granja; -----------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________ 1

- Caminho da Ladeira; ----------------------------------------------------------------------------------------- Caminho Ferreiro de José Alves; --------------------------------------------------------------------------- Caminho do Chão da Abelheira; --------------------------------------------------------------------------- Vereda da Ladeira; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vereda da Eira; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vereda do Chão da Abelheira; ------------------------------------------------------------------------------ Vereda da Cova das Custas; -------------------------------------------------------------------------------- Vereda da Degolada; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vereda dos Palheiros; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vereda da Achada; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vereda da Margaça; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vereda da Cova das Pedras; -------------------------------------------------------------------------------- Passeio do Caminho do Arrebentão; ----------------------------------------------------------------------- Limpeza dos arredores da Igreja, Centro Cívico e espaços públicos. --------------------------------Ainda neste ponto, foi referido a colocação de uma varanda de proteção da vereda dos
Eduardinhos e a colocação de uma grelha numa adufa no Caminho Municipal do Arrebentão. ---No terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta de freguesia a
segunda revisão ao orçamento da receita e da despesa, referente ao ano de dois mil e dezassete.
Assim, o documento foi colocado a votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. --------No quarto ponto o Senhor Presidente da Junta, enalteceu o importante papel da Assembleia de
Freguesia e agradeceu todo o empenho e colaboração de todos os seus representantes. ------------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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