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ATA Nº 1

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PINHAL DO REI

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, nas
instalações da Câmara Municipal, teve lugar a primeira reunião da Comissão de
Acompanhamento do Pinhal do Rei, criada pela Assembleia Municipal, com a presença do
Presidente da Assembleia Municipal, Luís Guerra Marques e dos seguintes deputados
municipais: João Paulo Féteira Pedrosa (PS), Carlos Wilson da Silva Batista (MPM), Maria
João Gomes (+Concelho), Joana Rita Constâncio Saraiva (BE) e Ana Margarida Balseiro de
Sousa Lopes (AD).----------------------------- ----------------------------------------------------------------------
O Presidente da Assembleia Municipal informou que a sua presença e a sua função nesta
reunião era apenas a de dar início aos trabalhos da Comissão e que seguidamente se
ausentaria, solicitando que todas as decisões tomadas lhe fossem atempadamente
transmitidas, a fim de as fazer passar ao recém constituído Observatório do Pinhal do Rei.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salientou que os propósitos da Comissão eram sobretudo recolher toda a informação possível
e fazer recomendações.-------------------------------------------------------------------------------------------
O deputado João Paulo Pedrosa sugeriu que solicitássemos audiências ao Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e à Comissão Popular “O Pinhal é Nosso”.--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O deputado Wilson Batista manifestou a sua preocupação pela situação de enorme perigo a
que está exposta a Zona Industrial do Casal da Lebre face a um incêndio que deflagre na
mata circundante. As empresas mais próximas do pinhal operam com materiais altamente
combustíveis e o fogo rapidamente se propagaria às outras empresas, com enorme
intensidade, provocando uma tragédia de dimensões incalculáveis no tecido industrial da
Marinha Grande.------------------------------------------------------------------------------------------------------
É, portanto, urgente que se crie uma faixa de proteção contra incêndios, nesta zona, limpando
os terrenos circundantes. Como estes terrenos estão sob a alçada do ICNF é premente que
se solicite uma reunião com este Instituto, para expôr esta situação e para saber se têm os
meios para efetuar esta limpeza e, caso não os tenham, se podem orientar tecnicamente esta
tarefa, a ser executada por terceiros.----------------------------------------------------------------------------
Foi unanimemente acordado que efetivamente se trata de um assunto ao qual Comissão
deve dar prioridade e envidar todos os esforços ao seu alcance para a criação desta faixa de
proteção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi decidido que se articulasse com a Presidente da Câmara a solicitação da marcação de
uma reunião com o ICNF, com caráter de urgência.---------------------------------------------------------
Seguidamente a deputada Margarida Balseiro Lopes propôs que se divulgasse a existência
desta Comissão junto da população, informando que a mesma está disponível para ouvir os
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi decidido elaborar uma nota de imprensa com esse objetivo e a criação de um link no
website, no espaço da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------
Como é necessário recolher o máximo de informação sobre o tema do pinhal, foi também
decidido solicitar ao executivo da Câmara Municipal todas as deliberações tomadas até à data
bem como à Comissão de Agricultura da Assembleia da República.---------------------------------
Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e três horas, deu-se por encerrada a reunião da qual
se lavrou a presente ata secretariada pela deputada Maria João Gomes e que por todos os
presentes vai ser assinada.-----------------------------------------------------------------------------------------


