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AASSSSEEMM BBLL EEII AA  DDEE  FFRREEGGUUEESSII AA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNII OO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MM AACCHHII CCOO  

 
 

Acta número Quatro 

 

 

Aos vinte e seis do mês de Junho de dois mil e dez pelas vinte horas e trinta minutos 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 acta anterior.  

Segundo Ponto: Assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------------- 

Faltou a esta sessão um dos representantes do Partido Socialista, a Natália Melim Teixeira de 

Aguiar Olim. Pelo Partido Social Democrata faltou o António Afonso Rodrigues Gouveia. 

Os restantes elementos da Assembleia e os membros do executivo estiveram presentes. 

O Presidente da Mesa de Assembleia, propôs que ficasse em lugar de Primeiro Secretário a 

Márcia Meneses Gouveia, devido à falta do António Afonso. 

Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e 

votação da acta anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi comunicado pelo executivo da Junta 

a inauguração do Caminho do Cabeço no sítio da Madeira de Igreja e que estavam ao serviço da 

Junta de Freguesia dois homens nas limpezas dos arruamentos e veredas. Quanto a algumas 

obras que estavam previstas, não serão realizadas nas datas agendadas, ficando a aguardar por 

tempos mais favoráveis. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia também abordou o facto de a Escola Básica de Santo 

António da Serra estar com a sua população mais reduzida, assunto este deveras preocupante 

para a Direcção da Escola bem como para a nossa Freguesia. 

Todos os documentos apresentados serão anexos a esta acta. ------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e dez 

minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar, lavrou-se a presente Acta que será assinada pela Mesa da Assembleia. --------------- 
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Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________ 

  

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 

 


