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---------------------------------------- ATA NÚMERO 4/2017 ---------------------------------- 

Primeira reunião de funcionamento da Assembleia de 

Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, realizada em 13 de 

outubro de 2017 - Quadriénio de 2017/2021 ---------------------------------------  

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, na Freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, na Sede e Sala de Sessões desta Autarquia, e 

após a instalação deste órgão ocorrida na mesma data, reuniu-se a Assembleia 

de Freguesia, sob a presidência de Gabriel da Silva Pereira, na qualidade de 

cidadão que encabeçou a lista mais votada para este órgão, na Eleição dos 

Órgãos das Autarquias Locais, realizada no dia 01 de outubro de 2017, para 

efeitos da eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, bem como do Presidente 

e Secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- 

Presenças ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------ 

Gabriel da Silva Pereira ------------------------------------------------------------------------- 

José Rui de Abreu Pita ------------------------------------------------------------------------- 

Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira ------------------------------------------------- 

Alexandre Emanuel Marques Figueira ------------------------------------------------------- 

Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos ------------------------------------------------------- 

Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------- 

José Gouveia Abreu ------------------------------------------------------------------------------ 

Emanuel da Silva Gonçalves ------------------------------------------------------------------- 

Leandra Maria de Abreu Mendes ------------------------------------------------------------- 

Francisco Alberto dos Reis Figueira --------------------------------------------------------- 

Pela lista do CDS/PP: -------------------------------------------------------------------------- 

José Lídio Figueira Aguiar ----------------------------------------------------------------------  

Yenny Rodrigues Vieira ------------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do PS: --------------------------------------------------------------------------------- 

Tito Abel de Jesus -------------------------------------------------------------------------------- 

Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a sessão. ------------------  
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----------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 

Proposta para a eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, apresentada 

por Gabriel da Silva Pereira, na qualidade de cidadão que encabeçou a 

lista mais votada para a Assembleia de Freguesia, na Eleição dos Órgãos 

das Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta acima referida, por meio de lista, para a eleição dos 

Vogais da Junta para o Quadriénio 2017/2021, indicando como elementos os 

seguintes membros: José Rui Abreu Pita, Maria Fernanda Figueira da Silva 

Caldeira, Alexandre Emanuel Marques Figueira e Élvio Eduardo Gonçalves dos 

Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise foi tomada a deliberação do teor seguinte: ------------------------------- 

“Aprovado por maioria com doze votos a favor e um contra”. ------------------------- 

Atendendo a que estes membros eleitos para a Assembleia de Freguesia, 

transitam para a Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia em exercício 

procedeu à sua substituição, ao abrigo do número 5 do artigo 9.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, pelos quatro cidadãos posicionados logo a seguir 

na ordem da lista e que são: -------------------------------------------------------------------  

João de Olim Júnior, nascido a 06 de agosto de 1966, natural da freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, titular do n.º de identificação civil 8 237 714, e do 

n.º de identificação fiscal 173 969 798. ------------------------------------------------------ 

Maria Lúcia Costa, nascida a 10 de janeiro de 1973, natural da freguesia de 

Santa Luzia, concelho do Funchal, titular do n.º de identificação civil 10 540 

579, e do n.º de identificação fiscal 195 525 965. ---------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, nascido a 25 de julho de 1977, natural de 

Venezuela, titular do n.º de identificação civil 13 497 151, e do n.º de 

identificação fiscal 196 595 789. -------------------------------------------------------------- 

José Martinho Nunes Pereira, nascido a 25 de dezembro de 1955, natural da 

freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, titular do n.º de identificação civil 4 

966 234, e do n.º de identificação fiscal 180 641 263. ---------------------------------- 
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__________________________________ 
João de Olim Júnior 
 

 

__________________________________ 
Maria Lúcia Costa 
 

 

__________________________________ 
Juan Óscar de Sousa Abreu 
 

 

__________________________________ 
José Martinho Nunes Pereira 
 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a 

identidade dos eleitos, o Sr. Presidente em exercício declarou-os investidos 

nas suas funções. --------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta de composição da Mesa da Assembleia de Freguesia, 

apresentada pelo PSD. ------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta acima referida, por meio de lista, para a constituição da 

Mesa da Assembleia para o Quadriénio 2017/2021, apresentada pelo PSD, 

indicando como elementos os seguintes membros: Presidente – José Gouveia 

Abreu; 1.º Secretário: Emanuel da Silva Gonçalves; 2.º Secretário: Leandra 

Maria de Abreu Mendes. ------------------------------------------------------------------------ 

Após análise e discussão foi tomada a deliberação do teor seguinte: -------------- 

“Aprovado por unanimidade”. ------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente o Sr. Presidente eleito da Assembleia, convocou Natália Maria 

Vieira de Azevedo, nascida a 23 de março de 1963, natural da freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, titular do n.º de identificação civil 6 241 815, e do 

n.º de identificação fiscal 169 922 960, para preencher o lugar deixado vago na 
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Assembleia pelo Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------------ 

 

 

__________________________________ 
Natália Maria Vieira de Azevedo  

Verificada a legitimidade e a identidade do eleito, o Sr. Presidente da 

Assembleia declarou-a investida nas suas funções. ------------------------------------- 

Aprovação da ata -------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de lida, a presente ata foi posta à aprovação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

De tudo para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada 

conforme e subscrita por mim, José Agostinho costa Freitas, designado para a 

elaboração desta ata, irá ser devidamente assinada. ----------------------------------- 

 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 


