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

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

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

Primeiro Ponto: Leitura e votação da aha 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 Partido Social Democrata - Rita Maria Jardim Pestana e o

elemento do Juntos Pelo Povo - José Firmino Gouveia Caldeira. 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 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

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

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

atividades desta Instituição.

Ainda neste ponto, salientou:

- Presença na assinatura do contrato interadministrativo de transferências de competências. ------

- Participação nas Jornadas do Jornal da Madeira que se realizaramno Fórum Machico.

- Reunião com o Senhor Secretário do Equipamento e Infraestruturas, com a finalidade de fazer

um "ponto de situação" das intervenções previstas para a Freguesia.

- Reunião com a técnica da Segurança Social, Dra. Leonor, para sinalizar algumas situações que

merecem acompaúamento social por parte dessa instituição.

- Construção do abrigo de passageiros na Estrada D. António Magalhães, em frente da vereda da

Alameda.

- Requalificação da Vereda da Fonte de Santo António.

No terceiro e último ponto, o Seúor Presidente da Junta de Freguesia, informou que solicitou

ao Município de Machico a requalificação de três veredas (vereda do Chão da Abelheira, vereda

de Ermida e a vereda do Lombo do Talho). O Vice-Presidente da Câmara respondeu ao pedido,

informando que só poderiam fazer esla intervenção quando recebessem o apoio financeiro do

Governo Regional, relativo aos prejuízos causados pela intempérie de janeiro de dois mil e vinte

e um. O Presidente da Junta, referiu que é lamentável a postura do executivo da Cãmara,
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atendendo ao baixo custo destas intervenções e à importância que as mesmas têm para os seus

utilizadores.

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 da de Assembleia

Primeiro Secretário
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