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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte pelas vinte horas, decorreu nas

instalações da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, uma sessão ordinária, com a

seguinte ordem de trabalhos: -------------

PrimpUaÌqnto: 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.

Faltou a esta sessão a representante do Partido Socialista: Carla Filipa Nunes Calaça e o

elemento do Partido Social democrata: João Abel Escórcio de Freitas. Os restantes membros da

Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de FregUesia. ------------

Após declarada aberta a sessão pelo Seúor Presidente da Asserúleia, procedeu-se à leitura e

votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. -------

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta elencou as

atividades realizadas desde a última sessão de Assembleia, nomeadamente, as limpezas de

caminhos, veredas e espaços públicos, realizadas neste período, bem como as diligências

efetuadas para a resolução e concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às

atividades desta Instituição. --------

No terceiro e último ponto, foi apresentado pelo grupo de representantes do Partido Social

Democrata, um voto de protesto pelo facto da Freguesia de Santo António da Serra não ter sido

contemplada pelo Município na candidatura submetida por essa Instituição ao projeto

"WIFI4EU". Esta iniciativa prendia-se com a disponibilizaçáo de forma gratuita à rede

Wifi em espaços públicos do Concelho. Os proponentes deste voto lamentaram que o

Município descurou, mais uma vez, a Freguesia de Santo António da Serra' Esta

proposta foi votada e aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se

exarou a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa da Assembleia de

Freguesia.

Presidente Mesa de Assembleia
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