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ACTA N.º 26/2009  
 
 
 
No dia 12 de Novembro de 2009, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala das 

Sessões do edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo sob a presidência de Andreia Martins Cardoso da 

Costa, na qualidade de Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores  

Francisco Cota Rodrigues, Raquel Margarida Pinheiro da Silva, António Lima 

Cardoso Ventura, Fernando Francisco de Paiva Dias, Maria Teresa Valadão 

Caldeira Martins e Artur Manuel Leal Lima -----------------------------------------------------------  

 

Pelas dezassete horas e trinta e cinco minutos, a Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Fernanda Cristina Pires Amorim 

Belo Santos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

       Designação do Conselho de Administração  

                                                          dos Serviços Municipalizados 

 

Proposta datada de 11 de Novembro de 2009, da Presidente da Câmara, no sentido de 

o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados ter a seguinte constituição:--  

Presidente - Vereador Francisco Cota Rodrigues;---------------------------------------------------- 

Vogais efectivos – Senhor Eduardo Brito de Azevedo e o Senhor Anselmo José da 

Rocha Barcelos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vogais substitutas – A Vereadora Raquel Margarida Pinheiro da Silva e a Presidente 

da Câmara Municipal Andreia Martins Cardoso da Costa, que substituirá o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador António Lima Cardoso Ventura começou por intervir, referindo que na sua 

opinião, as propostas para constituição dos Conselhos de Administração em apreciação, 

não exprimiam o resultado das Eleições Autárquicas de Outubro findo, sendo que 

naqueles Conselhos devia existir uma representação tripartidária, constatando-se a 

ausência de algumas forças políticas, nomeadamente, no caso do Partido Social 

Democrata, o qual estava representado no Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Angra do Heroísmo, enquanto que na Culturangra, EEM não havia 

representatividade do citado Partido.--------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Câmara Municipal respondeu que já tinha manifestado a sua posição 

quanto ao assunto em apreço na reunião realizada no dia 9 do corrente mês e que a seu 

ver, os Vereadores da posição não só podiam como deviam ocupar lugares nos citados  

Conselhos. No que se referia à representação do Partido Social Democrata na 

composição dos Conselhos em apreciação, a mesma Autarca referiu que no seu 

entendimento, num deles devia haver a representação do Partido Social Democrata e no 

outro  a do CDS/PP, pelo que tinha sido com base neste critério que  tinham elaborado 

as propostas em causa. Fez notar ainda que tinha auscultado a Vereadora Maria Teresa 

Valadão Caldeira Martins, no sentido da mesma participar na Culturangra EEM, a qual 

havia recusado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                        
 
 

 

 

Prosseguindo, a Presidente da Câmara mencionou que as propostas agora 

apresentadas reflectiam uma maior abertura, sendo que, no que dizia respeito ao 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, tinha sido substituído o nome 

do Vereador António Lima Cardoso Ventura pelo Senhor Anselmo José da Rocha 

Barcelos por indicação do Partido Social Democrata e que no que concerne à 

Culturangra, EEM, procedeu-se à substituição da Vereadora Raquel Margarida Pinheiro 

da Silva pelo Senhor António Félix Flores Rodrigues. Ainda na Culturangra, EEM, e 

como representante do Município, propunha-se a Senhora Alódia de Melo Rocha Costa 

e Silva em substituição do Senhor Paulo Alexandre Vilela Martins Raimundo.------- 

No que se referia à representação na AMRAA – Associação de Municípios da Região 

Autónoma dos Açores, tinha-se procedido à troca do nome da Vereadora Raquel 

Margarida Pinheiro da Silva pelo Vereador António Lima Cardoso Ventura, que 

substituirá o representante do Município nas suas faltas e impedimentos.--------------------- 

A Presidente da Câmara concluiu referindo que no seu entender, as propostas em 

apreciação revelavam um esforço de consenso.------------------------------------------------------- 

O Vereador Artur Manuel Leal de Lima questionou se as propostas seriam apreciadas na 

globalidade e depois aprovadas individualmente ou apreciadas uma a uma, ao que a 

Presidente respondeu que não via inconveniente em que se apreciassem na totalidade e 

posteriormente aprovadas individualmente.------------------------------------------------------------- 

O Vereador António Ventura interveio para referir que nunca esteve em causa os nomes 

ou o mérito das pessoas a nomear. Na opinião do aludido Vereador, o esforço do 

diálogo não tinha ultrapassado a escolha dos nomes para os Conselhos a aprovar e 

para a representação do Município na AMRAA.------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Vereador Artur Lima sugeriu que futuramente aquando da redacção da 

documentação que é presente às reuniões do executivo camarário, sempre que 

referissem nomes de pessoas, não constasse títulos académicos.------------------------------- 

O mesmo orador prosseguiu referindo-se às propostas em apreciação, reconheceu que 

tinha sido feito algum esforço no que se referia ao motivo pelo qual tinham sido retiradas 

as propostas da reunião anterior. Na sua opinião, nomear ou não vereadores da posição 

podia ser uma opção partidária, contudo, não podia aceitar que não o fazendo se 

estivesse a  aumentar   a  confiança  nas  instituições  públicas.  Acrescentou  que a sua  
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posição quanto ao assunto em causa já era conhecida, sendo que à excepção do 

Vereador Cota Rodrigues, sobre o qual tinha algumas reservas pelos motivos que já 

tinha tido a oportunidade de dizer publicamente, não tinha nada a opor no que se referia 

às restantes nomeações.------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando, o Vereador Artur Lima fez ver que a elaboração das propostas em 

apreciação, eram da competência da Presidente da Câmara, e embora não fossem o 

ideal, era necessário colocar os interesses do Concelho acima de quaisquer outros 

interesses, pelo que as citadas propostas deviam ser aprovadas impreterivelmente 

naquela reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, a Vereadora Teresa Valadão interveio para mencionar que diversos 

munícipes se dirigiam a ela com o intuito de propor algumas actividades culturais, sendo 

que nesse sentido gostaria de apresentar à Câmara Municipal um projecto no âmbito 

cultural. Adiantou a mesma oradora que o referido projecto passaria pela constituição de 

um conselho consultivo, onde haveria a participação de todas as forças políticas e 

munícipes, sendo ela própria a Presidente desse conselho, o qual dirigiria com toda a 

imparcialidade, trabalhando com cultura e produzindo cultura. A mesma Vereadora 

acrescentou ainda que quando pensava num grande projecto cultural, não tinha 

qualquer posição partidária.--------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, a Presidente da Câmara manifestou a sua concordância, referindo que 

achava pertinente a criação de conselhos de acordo com o proposto pela Vereadora 

Teresa Valadão, nos quais haveria uma participação de toda a Sociedade. Prosseguiu, 

sugerindo a apresentação da proposta em causa aos órgãos do Município.------------------- 

Nesse seguimento, a Vereadora Teresa Valadão salientou que a sua colaboração seria 

a nível gratuito.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Artur Lima felicitou aquela Vereadora, mencionando que na sua opinião 

seria um projecto muito interessante, não se opondo inclusivamente a que aquela 

Autarcas fosse a Presidente do conselho a criar.------------------------------------------------------ 

O Vereador Francisco Cota Rodrigues de igual modo fez questão de felicitar a 

Vereadora Teresa Valadão, manifestando a sua satisfação pelo facto de existir alguém 

com o objectivo de dar a sua contribuição de forma muito genuína.------------------------------ 

 

 



                                        
 
 

 

 

A Câmara Municipal, por maioria, com 6 votos a favor da Presidente e dos 

Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e 1 voto contra do 

Vereador do CDS/PP, deliberou aprovar a presente proposta.------------------------------- 

O mesmo Vereador declarou que o seu voto contra se devia a divergências 

políticas, pelo facto de o Vereador Francisco Cota Rodrigues ocupar o cargo de 

Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Angra 

do Heroísmo, facto esse que lhe oferecia as maiores reservas.-----------------------------  

 

 Designação dos Órgãos Sociais da  

 Culturangra, EEM                         

 

Proposta da Presidente da Câmara Municipal datada de 11 de Novembro de 2009, com 

vista à nomeação dos Órgãos Sociais da Empresa Municipal Culturangra EEM, e à 

fixação das respectivas remunerações.- A Câmara Municipal, por maioria, com 4 

votos a favor da Presidente, dos Vereadores do Partido Socialista e do Vereador 

do CDS/PP e 3 votos contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, 

deliberou aprovar a presente proposta, cuja cópia se anexa à acta.----------------------- 

Os Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram uma declaração de 

voto, a qual se anexa à acta.------------------------------------------------------------------------------ 

  

 Designação do representante na AMRAA 

 

Proposta datada de 11 de Novembro corrente, da Presidente da Câmara, no sentido de 

ser designado representante da Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, o Vereador  Francisco Cota 

Rodrigues, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Vereador António 

Lima Cardoso Ventura.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente da Câmara Municipal, informou que na sequência do que havia sido 

sugerido na reunião de 9 de Novembro corrente, no sentido da representação na 

AMRAA ser rotativa, essa hipótese não estava prevista nos respectivos estatutos. Assim 

sendo, e nos termos da proposta em apreciação, era indicado como representante o 

Vereador Cota Rodrigues, e seu substituto  o    Vereador   António   Ventura, sendo   

que se comprometia que os mesmos representariam alternadamente o Município nas 

reuniões da Assembleia Intermunicipal daquela Associação.-------------------------------------- 

O Vereador António Ventura discordou da proposta em apreciação, tendo em conta que 

achava por bem ser ele próprio o representante do Município e o Vereador Cota 

Rodrigues o seu substituto, ao que a Presidente da Câmara respondeu que na sua 

opinião era idêntico e que tal como já tinha referido, ficaria o seu compromisso no 

sentido da representatividade ser alternada.------------------------------------------------------------ 

Nesse contexto, o Vereador António Ventura interveio dizendo que a sugestão de ser ele 

o representante da Autarquia, tinha partido do Vereador Artur Lima, na reunião de 9 de 

Novembro corrente, e que na sua opinião a Presidente não tinha respeitado a proposta 

do citado Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Artur Lima referiu que havia dito que discordava da presença de dois 

Vereadores da posição  e que tinha sugerido a substituição do Vereador Cota Rodrigues 

ou da Vereadora Raquel Silva pelo Vereador António Ventura.----------------------------------- 

Nesse seguimento, a Presidente da Câmara salientou que a proposta no sentido de ser 

representante do Município na AMRAA o Vereador Cota Rodrigues tinha uma lógica 

subjacente, uma vez que muitos dos assuntos tratados nas reuniões da Assembleia 

Intermunicipal daquela Associação, eram relacionados com resíduos sólidos urbanos e 

água, sendo neste âmbito importante e útil a presença do citado Autarca nas reuniões 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Cota Rodrigues interveio para referir que na sequência do exposto pela 

Presidente da Câmara, entendia que a sua presença nas citadas reuniões, seria 

produtiva para todo o Concelho de Angra do Heroísmo.--------------------------------------------- 

Concluindo, o Vereador António Ventura reforçou a ideia de que devia ser ele o titular, 

acrescentando que esta proposta tratava-se de uma imposição.----------------------------------  

 

 



                                        
 
 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a presente proposta.------



 

 

ENCERRAMENTO 

 

 
 
 
Pelas dezoito horas e trinta minutos não havendo outros assuntos a tratar, a 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta 

que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada. 

 

O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado por unanimidade em 

minuta a fim de produzir efeito imediato. 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

........................................................... 

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

 

 


