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Ata número treze

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte pelas vinte horas, decorreu na Junta de

Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico uma sessão ordinária, com a

seguinte ordem de

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 paraa Freguesta.

Verificou-se apenas uma falta da representante do Partido Social Democrata: Rita Maria

Jardim Pestana. Esta ausência foi justificada por motivos laborais, como tal, a assembleia,

deliberou por unanimidade, justificar esta falta, bem como, as faltas dos elementos da

Assembleia que faltararn a última sessão por motivos de saúde e laborais.

Os restantes membros da Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de

Freguesia.

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

votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade.

Relativamente ao sezundo ponto da ordem de trabalhos foram apresentadas as atividades da

Junta de Freguesia neste último trimestre:

Organização conjunta com a Associação de Atletismo da Madeira da quarta da

prova de montanha "Serra das Funduras"

Atribuição de Kits escolares a todos os alunos da Escola da nossa Freguesia;

Presença na Assembleia Municipal; -------

Limpeza de veredas, caminhos, jardins, levadas e espaços públicos da Freguesia ----

No terceiro ponto, os representantes do Partido Social Democrata apresentaram um

recomendação dirigido ao Município de Machico para que estes disponibilizem as

retiradas à Freguesia, relativas aos eventos não realizados por causa da pandemia. Este

seria canalizado pelo executivo da Junta para a aquisição de kits de proteção aos

Freguesia e da nossa escola com o intuito de minimizaf uima eventual

pandernia e garantir as condições de segurança desejadas.

Este voto foi votado e aprovado por maioria, com sete votos a favor e uma ab
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elemento do Partido Socialista: António Fábio Dias Rodrigues.



Serão anexados a esta ata, cópias dos documentos apresentados e votados.

Não havendo mais nada atratar, deu-se por enceÍïada a sessão pelas vinte e duas horas.

Para constar, lavrou-se a presente ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. -------

Presidente da Mesa de Assembleia:

Primeiro Secretário: '"&âfu | Q,n J'ò

Segundo Secretário: o o

2


