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Ata avulsa da Primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, para 

o Quadriénio de 2013/2017. ------------------------------------------------------------------  

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e treze, nesta Freguesia do 

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

após a instalação da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos, esta reuniu-se sob a presidência do Senhor Gabriel da Silva Pereira, 

que encabeçou a lista mais votada nas eleições realizadas no passado dia 

vinte e nove de setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo do artigo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 

e nove, de dezoito de setembro, o Senhor Presidente declarou iniciados os 

trabalhos, após se verificar estarem presentes os seguintes membros: ------------ 

Pela lista do PPD/PSD: José Rui de Abreu Pita, Graça da Conceição Figueira 

de Barros, Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Alexandre Emanuel Marques 

Figueira e Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira; ---------------------------------- 

Pela lista do MPT: José Isidoro Gonçalves Ramos, José da Silva Figueira e 

Julieta Pereira de Faria Gonçalves; ---------------------------------------------------------- 

Pela lista da Coligação Pela Mudança – PS, PTP, PND, BE: Aurélio 

Celestino de Jesus e Manuel Elmino da Silva Figueira; --------------------------------

Pela lista do CDS-PP: José Lídio Figueira Aguiar e Amílcar Henriques 

Figueira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cumprimento do n.º dois do citado artigo, o Sr. Presidente da Assembleia 

em exercício propôs à Assembleia que as eleições dos vogais para a Junta de 

Freguesia e da mesa da Assembleia de Freguesia fossem efetuadas por meio 

de listas, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

Para a eleição dos vogais da Junta de Freguesia, foi apresentada, pelo Senhor 

Gabriel da Silva Pereira na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais 

votada na eleição para a Assembleia de Freguesia, uma lista composta pelos 

seguintes membros: José Rui Abreu Pita, Graça da Conceição Figueira de 

Barros, Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos e Alexandre Emanuel Marques 

Figueira. Após ter sido colocada à votação a mesma foi aprovada com oito 

votos a favor e cinco em branco. -------------------------------------------------------------- 
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Atendendo a que estes membros eleitos à Assembleia de Freguesia, transitam 

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

procedeu à sua substituição, ao abrigo do número cinco do artigo nono da Lei 

número cento e sessenta e nove e barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, pelos quatro cidadãos posicionados logo a seguir na ordem da lista:  

Emanuel da Silva Gonçalves, casado, animador, natural da freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, residente no Caminho de Santa Quitéria, n.º 35, 

Edifício Quitéria Parque 4, Bloco A, 1.º I, freguesia de Santo António, concelho 

do Funchal, portador do Cartão de Cidadão com o N.º ID CIVIL 12606483-0, 

válido até 21/11/2016; --------------------------------------------------------------------------- 

Ana Maria Abreu de Jesus, solteira, rececionista, natural da freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, onde é residente na Rua António Vitorino de 

Castro Jorge, n.º 42, portadora do Cartão do Cidadão com o N.º ID CIVIL 

11298694-3, válido até 25/05/2016; -------------------------------------------------------- 

Francisco Alberto dos Reis Figueira, casado, assistente social, natural da 

freguesia e concelho de Câmara de Lobos, residente na Rua dos Tis, n.º 44, 

freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, portador do Cartão de Cidadão com 

o N.º ID CIVIL 09859640-3, válido até 22/01/2016; -------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, solteiro, técnico de contabilidade, natural de 

Venezuela, residente na Rua António Prócoro de Macedo Júnior, n.º 244, 

freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, portador do Cartão do Cidadão com 

o N.º ID CIVIL 13497151-5, válido até 03/12/2013. -------------------------------------- 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a 
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identidade dos eleitos, foram investidos nas suas funções. --------------------------- 

No seguimento dos trabalhos, o Sr. Presidente em exercício, submeteu a lista 

concorrente para a constituição da mesa da Assembleia de Freguesia, 

apresentada pelo Partido Social Democrata (PSD), composta por: ----------------- 

Presidente – Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira; ----------------------------- 

1.º Secretário – Emanuel da Silva Gonçalves; ------------------------------------------- 

2.º Secretário – Juan Óscar de Sousa Abreu. ------------------------------------------ 

Sendo posta à votação, a lista obteve sete votos a favor, dois votos em branco 

e quatro votos contra. ---------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente eleito da Assembleia, convocou a senhora 

Fátima Paulina Pita Henriques Barros, casada, auxiliar administrativa, natural 

da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, residente na Estrada João 

Gonçalves Zarco, n.º 476 A, Edifício Jardins do Sol I, Bloco A, 2.º F, freguesia 

de Câmara de Lobos, portadora do Cartão de Cidadão com o N.º ID CIVIL 

11696186-4, válido até 20/06/2018, para preencher o lugar deixado vago na 

Assembleia pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------- 

 

 

_______________________________ 

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

identidade do eleito, a Sr.ª Presidente da Assembleia declarou-o investido nas 

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

De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu, José Agostinho Costa 

Freitas, para o efeito designado, secretariei, redigi e também subscrevo. --------- 

 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________  

 

_____________________________________ 

 


