ACTA Nº 5/2010
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia seis de Agosto de dois mil e dez. -----------------------------------------------------------------Ao sexto dia do mês de Agosto de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta e
cinco minutos, realizou-se a Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Único - PDM: Alteração ao Plano Director Municipal da Carregueira - Eco
Parque - Fase II, III e IV - Análise e Aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de João Manuel
Gaudêncio Cagarrinha, CDU, Vera Cristina Pratas de Oliveira, Coligação Mais e
Melhor, João Lino Marques Saramago, CDU, Joel Nunes Marques, PS, João Gabriel
Garcias Rodrigues, CDU e de Maria Lúcia Ferreira Lázaro Gameiro, PS. ------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal - Sérgio Carrinho; Vice-presidente - Francisco Matias; Vereação: Joaquim
Garrido e João Lourenço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foi informado o Plenário sobre a entrada de justificações e pedidos de substituição de
João Cagarrinha, Vera Oliveira, João Saramago e de Maria Lúcia Gameiro. Entrou,
também, a justificação de João Gabriel Rodrigues que não se fez substituir e informado
o plenário, pelo Senhor Presidente da Mesa, de que o Deputado Joel Marques não
poderia estar presente nem o seu substituto legal.--------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim e na sequência os referidos pedidos de justificação o Deputado João Cagarrinha

foi substituído por António Manuel Úrsula Peixinho, a Deputada Vera Oliveira por José
Manuel Marcelino Pinto, o Deputado João Saramago por Maria Alice Salgado e a
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, Maria Lúcia Ferreira
Lázaro Gameiro foi substituída pelo, seu representante legal, Senhor Secretário Rui
Alexandre Moreira Hipólito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------ACTA Nº 4/2010----------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Acta nº 4/2010, da Sessão Ordinária de Junho
à discussão e nada ocorrendo procedeu-se à votação, tendo a mesma sido Aprovada por
maioria de presenças e quatro abstenções.-----------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------Ponto Único - PDM / Chamusca: Alteração ao Plano Director Municipal - Eco
Parque - Fase II, III e IV - Análise e Aprovação.-------------------------------------------------O assunto foi devidamente explicado pelo Senhor Presidente da Câmara que
apresentou a Planta de Ordenamento final e informou, ainda, que a alteração da Carta
REN aguarda publicação em Diário da República, apesar do seu procedimento estar em
curso e já ter o parecer favorável da CNREN. De imediato colocou-se à disposição para
eventuais questões.----------------------------------------------------------------------------------Passou de seguida a Senhora Deputada Carla Santos a apresentar em nome da
Bancada do PS o seguinte documento:---------------------------------------------------------------------------------------"DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE VOTO-------------------------O Partido Socialista vem desta forma demonstrar o seu agrado pelo parecer favorável
emitido pela CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional),

relativamente à alteração do Plano Director Municipal da Chamusca - Eco Parque Fases II, III e IV. --------------------------------------------------------------------------------------Aproveitamos para relembrar a chamada de atenção da CNREN (Comissão Nacional
da Reserva Ecológica Nacional), quando regista que a transformação deste território
está a ser feita de forma parcelar e não planeada, com reflexo na apresentação
sucessiva de propostas pontuais de alteração de delimitação da REN da Chamusca,
desinseridas de uma estratégica integrada para o projecto do Eco-Parque do Relvão.----Neste sentido o Partido Socialista vem mais uma vez solicitar que seja criada e
formalizada com urgência a Entidade Gestora do Eco-Parque, tal como ficou
estabelecido aquando o início deste projecto, de forma a se poder apresentar á REN e
demais instituições uma suspensão total do PDM nos 1800 ha que compõem o espaço
total da área reservada do Eco-Parque, para que a instalação das empresas de
reciclagem, tratamento e valorização de resíduos das mais diversas origens, seja feita
de forma planeada e estratégica, não comprometendo assim a simbiose dos recursos. ---Este projecto é considerado por nós, Partido Socialista, como um cluster fundamental
para o país, que continua a apostar na política ambiental, e que se está a revelar de
elevada importância para o concelho da Chamusca, principalmente a nível económico.
--Neste sentido, declaramos que o sentido de voto da bancada do Partido Socialista é o
da aprovação do ponto proposto.--------------------------------------------------------------------Os Deputados do Partido Socialista --------------------------------------------------------------Chamusca, 6 de Agosto de 2010"------------------------------------------------------------------Usando da Palavra o Senhor Deputado da CDU, José Braz apresentou o regozijo da
sua Bancada por finalmente se ter chegado a este dia e relembrou ser este um projecto
muito importante para o Concelho.-----------------------------------------------------------------

--Nada mais ocorrendo foi a referida colocada à votação e Aprovada por unanimidade
de Presenças.--------------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Assembleia Municipal de Chamusca deliberou Aprovar, por unanimidade de
presenças, a Proposta de Alteração ao Plano Director Municipal da Carregueira - Eco
Parque - Fase II, III e IV.----------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas. -----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a
presente Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, pelo que se lavrou a
Presente Acta que, conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e Segundo
Secretário, passo a assinar.-------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
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