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MUNICÍPIO DOS MOSTEIROS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Ata Avulsa 

 

---------- Aos 26 dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e dezasseis, no 
Auditório Municipal “Pedro Pires” na Cidade de Igreja, Concelho dos Mosteiros, 
pelas dezasseis horas, teve início o ato de instalação da Câmara Municipal dos 
Mosteiros, eleita a 04 de Setembro de 2016, ao abrigo do disposto no artigo 67º do 
Estatuto dos Municípios, aprovado pela Lei nº 134/IV/95, de 3 de Julho, perante o 
Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Lúcio Miranda Fernandes, que dirigiu os 
trabalhos e, na presença de S. Excia o Primeiro Ministro, Dr. José Ulisses Correia e 
Silva, em representação do Governo de Cabo Verde, que, nos termos do artigo 90º, 
conjugado com o artigo 67º, n.º 2 da Lei n.º 134/IV/95, de 03 de Julho, testemunhou 
o ato.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Iniciados os trabalhos, o Presidente da Assembleia Municipal, tendo por 

base os resultados eleitorais proclamados pela Comissão Nacional de Eleições e 

publicados na Iª Série do Boletim Oficial nº 51 de 20 de Setembro de 2016, cuja 

cópia se anexa à presente ata e dela fazendo parte integrante, chamou os cidadãos 

eleitos, cuja identidade e legitimidade verificou pessoalmente, tendo comparecido 

os seguintes cidadãos:------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Fernandinho Teixeira, BI nº 272891, de 15/10/2012; 
Jaime José Monteiro, Júnior, BI nº 219137, de 15/06/2010;  
Fábio Humberto da Rosa Alves Vieira, BI nº 63415, de 26/09/2013; 
Domingos Vaz Mendes, BI nº 1390, de 17/02/16; 
Pedro José Correia Teixeira, BI nº 65544, de 28/04/2011;  
 
---------- Eleitos para aquele órgão do Município de Mosteiros, por sufrágio universal 
e direto, realizado no dia 04 de Setembro de 2016.------------------------------------------- 
---------- Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos 
membros presentes, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou-os investidos 
nas suas funções.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------- Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, redigida por 
mim, Joaquim de Jesus Garcia Rodrigues, para o efeito designado nos termos do nº 2 
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do artigo 67º da Lei nº 134/IV/95, de 3 de Julho, a qual, após ter sido lida em voz 
alta na presença simultânea de todos os intervenientes e aprovada por 
unanimidade, é por mim subscrita, bem como pelo Presidente da Assembleia 
Municipal, pelo representante do Governo e todos os Eleitos presentes.----------------- 

 

O Secretário, 

 

_____________________________________________ 

-/Joaquim de Jesus Garcia Rodrigues/- 

 

 

Os membros da Câmara Municipal instalada: 

 

_____________________________________________ 

-/Carlos Fernandinho Teixeira/- 

 

_____________________________________________ 

-/Jaime José Monteiro, Júnior/- 

 

_____________________________________________ 

-/Fábio Humberto da Rosa Alves Vieira/- 

 

_____________________________________________ 

-/Domingos Vaz Mendes/- 

 

_____________________________________________ 

-/Pedro José Correia Teixeira/- 
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O Representante do Governo, 

 

_____________________________________________ 

-/Dr. José Ulisses Correia e Silva/- Primeiro-ministro 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

_____________________________________________ 

 -/Dr. Lúcio Miranda Fernandes/- 

 
 


