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Aos dez dias do mês de setembro 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 aÍa anterior;

Segundo Ponto: Apresentação das atividades da Junta e da respetiva situação financeira;

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da segunda alteração modificativa do

orçamento da receita;

Ouarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia

Faltou a esta sessão o representante do Partido 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 para a resolução e concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às

atividades desta Instituição

Ainda neste ponto, salientou:

- Reparação dos degraus da Vereda da Barrila (Portela);

- Limpeza do Cemitério; -----------

- Melhoramentos de uma parte do trajeto da vereda da Levada da Serra, no sítio da Fajã das

Vacas;

- Construção de um espaço para a colocação de um contentor de lixo, no início da vereda da

Ladeira, no sítio do Lombo das Faias;

- Limpeza dos seguintes caminhos municipais: Caminho da Achada; Caminho da Ermida,

Caminho da Cova do Castaúeiro e Caminho da Ladeira.

No terceiro ponto, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, apresentou a segunda alteração

modificativa do orçamento da receita, a qual depois de apreciada foi votada e aprovada por

No quarto e último ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do executivo, salientou o facto de

esta ser a última reunião deste mandato e agradeceu o empeúo e a dedicação de todos os
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membros da Assembleia de Freguesia que sempre colocaram os interesses da Freguesia acima

dos interesses partidários. ------------

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 por unanimidade foi assinada pela mesa da

Assembleia de Freguesia.

Presidente da Mesa de Assembleia

Primeiro Secretário

&M ttrl>

Segundo Secretário
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