ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
M A C H IC O
Ata número Cinco

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezoito 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 respetiva situação financeira; -----Terceiro Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------Faltaram a esta sessão: Carla Filipa Nunes Calaça do Partido Socialista; José Firmino
Gouveia Caldeira, do Partido Juntos pelo Povo e Rita Maria Jardim Pestana, representante do
Partido Social Democrata. Os restantes membros da Assembleia marcaram presença, bem
como o executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da ata anterior, tendo sido aprovada por maioria, com cinco votos a favor dos
representantes do Partido Social Democrata e uma abstenção do elemento do Partido
Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da
Junta, a situação financeira e as atividades desenvolvidas neste último trimestre, com
destaque para:----------------------------------------------------------------------------------------------− Reunião com a Delegada Escolar do Município e as Diretoras das escolas do primeiro
ciclo dos Maroços e de Santo António da Serra, com o intuito de encontrar a melhor
solução, relativamente ao processo de fusão destas escolas. -------------------------------− Audiência com a Secretária Regional do Ambiente, tendo como objetivo obter o ponto
de situação relativamente à algumas das nossas pretensões, nomeadamente:
Ecopontos; Posto Florestal dos Lamaceiros; Miradouro da Portela; percurso
recomendado entre a Portela e o Santo da Serra (levada da Serra do Faial); Ilhas
Ecológicas e discutir alguns pedidos de água de rega solicitado por particulares. ------− Representação da Junta de Freguesia na abertura da Semana Gastronómica de
Machico. -------------------------------------------------------------------------------------------− Realização da Prova de Montanha – “Serra das Funduras”. ---------------------------------
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− Entrega dos kits escolares a todos os alunos da nossa Escola, efectuada pelo o
Secretário da Junta de Freguesia, Aurélio Gouveia. -----------------------------------------− Limpeza de veredas caminhos e espaços públicos da freguesia, nomeadamente:
Caminho Municipal e Vereda da Achada, Caminho Municipal da Ladeira, Vereda dos
Rachões, Vereda da Levada da Serra, Vereda da Cova das Custas e Vereda dos Casais
de Cima da Rocha, Vereda do Moinho, Vereda do Poço Branco, Vereda da Achada,
Vereda e Caminho do Gago, Vereda do Curralinho, Vereda do Margaçal, Vereda
Chão da Abelheira, Vereda da Alameda, Vereda da Cova das Pedras, Vereda da
Degolada, Caminho da Garagem, Passeio do Caminho do Arrebentão, Passeio da Rua
de Nossa Senhora do Bom Caminho, Caminho da Granja, Vereda do Jesuíno Barreto,
levada da Estrada do Lombo das Faias (entre o Caminho da Corsa e o entroncamento
do “Roque”), e a limpeza do mato nos arredores da Escola. -------------------------------Quanto ao terceiro ponto, os representantes do Partido Social Democrata, apresentaram uma
proposta para que o Município de Machico crie e aprove a regulamentação necessária para a
atribuição de isenção de taxas de construção, bem como, de apoio financeiro aos jovens
casais, como incentivo para a fixação familiar na nossa Freguesia. --------------------------------Esta “ajuda” seria, eventualmente, atribuída de forma faseada até à emissão do certificado de
habitabilidade. Com este apoio, pretende-se contribuir para a fixação e atração de novas
famílias e inverter a tendência de diminuição e envelhecimento da nossa população. ----------A proposta foi colocada a votação, sendo aprovada por unanimidade. ----------------------------Ainda neste ponto, foi posta a votação uma proposta de congratulação ao Governo Regional
da Madeira, pela reconstrução das passagens hidráulicas e muros de suporte realizadas na
Estrada Nicolau Tolentino Vieira (entre a Portela e o Santo da Serra). Reconhecida por todos
a qualidade e a importância desta intervenção, a qual vai proporcionar melhores condições de
segurança, minimizando e prevenindo futuras situações de riscos naturais, tendo sido aprovada
por maioria com cinco votos favoráveis dos elementos do Partido Social Democrata e uma
abstenção do único representante presente do Partido Socialista. Por último, no decorrer da
sessão, os membros da assembleia, concordaram e decidiram aprovar por unanimidade, propor ao
município de Machico a aquisição de um terreno localizado em frente da Igreja de Nossa Senhora
do Bom Caminho para a futura construção da Sidraria e Museu da Sidra, aproveitando, também
este espaço para apetrechar a freguesia de instalações sanitárias. ----------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas.-------Para constar, lavrou-se a presente ata e procedeu-se à leitura e votação da mesma, tendo sido
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________
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Presidente da Mesa de Assembleia: ______________________________________________

Primeiro Secretário: __________________________________________________________

Segundo Secretário: __________________________________________________________
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