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Conselho Cínegét ico Munic ipa l  de Viana do Alente jo

Acta

Aos 4 dias do mês de Outubro de201,1,,  pelas 16h00m, reuniu o Conselho Cinegét ico Municipal
de Viana clo Alentejo, no Edif íc io dos Paços do Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- Concessiìo da ZCA da Herdade da Pantoja e Casa Velha, com uma área de 337,1750ha, em
que a ent idade requerente é a Associação de Caça e Pesca de Viana do Alentejo, com o
processo Ns Provisór io 1,4992,

No início cla reunião ver i f icaram-se as presenças dos seguintes membros do Conselho:
- o representante da Confederação Nacional de Agricul tura, Sr.  José Luis Curto Banha;
- o representante da Associação de Caçadores de Viana do Alentejo, o Sr.  Casimiro Cardoso
Pacheco;
- o representante da Associação de Caçadores de Aguiar,  Sr.  Alberto pereira;
-  o representante da Autor idade Florestal  Nacional,  Sr.  Enge. José Caimoto e Sousa.

Veri f icararn-se as fal tas dos seguintes membros do Conselho:
- o representante da Associação Nacional dos Pequenos e Médios Agricul tores, o Sr.  Joaquim
Lopes Branqu inho;
- o representante de Junta de Freguesia, Sr.  Luis Miguel Boteta.

O Senhor Presidente introduziu um novo ponto na ordem de trabalhos:
Ponto dois; :  Anexação da ZCA da Herdade dos Tojais,  Ramalha e Anexas (Anexação ao processo
ns 4980/AFN), com uma área de 1213,9500ha, em que a ent idade requerente é a Associação
de Caçadores do Concelho de Viana do Alentejo, com o processo Ne Provisór ioIS.O73/AC.

Dando in íc io  aos  t raba lhos ,  passou-se  à  d iscussão da  ordem de Traba lhos :

Ponto umr: Concessão da ZCA da Herdade
337,I750ha, em que a ent idade requerente
Alentejo, com o processo Ne Provisório 14992.

da Pantoja e Casa Velha, com uma área de
é a Associação de Caça e Pesca de Viana do
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Os memkrros presentes refer iram estar de acordo com a aprovação do refer ido processo, à
excepção do Sr.  Alberto Pereira que se absteve.

Passando-se à votação, o Presidente do Conselho Cinegét ico expressou a sua abstenção no
ponto en' ì  causa, tendo em conta o seu carácter não vinculat ivo. O Sr.  Alberto pereÌra também
expressou a sua abstenção. O Senhores José Luis Banha e Casimiro Pacheco votaram
favoravelmente, expressando o conselho o seu parecer favorável ao refer ido processo. O Sr.
Enge 3et5 Caimoto e Sousa não votou por estar impedìdo nos termos da legislação em vigor.

o conselho decidiu dar parecer favorável ao processo Ns provisór io L4992.

Ponto dol is:Anexação da ZCA da Herdade dos Tojais,  Ramalha e Anexas (Anexação ao processo
ns 4980/ l \FN), com uma área de 12L3,95OOha, em que a ent idade requerente é a Associação
de Caçad<rres do Concelho de Viana do Alentejo, com o processo Ns Provisór io 15.073/AC.

Os membros presentes refer iram estar de acordo com a aprovação do refer ido processo.

Passando-se à votação, o Presidente do Conselho Cinegét ico expressou a sua abstenção no
ponto em causa/ tendo em conta o seu carácter não vinculat ivo. O Senhores José Luis Banha,
Casimiro Pacheco e Alberto Pereira votaram favoravelmente, expressando o conselho o seu
parecer favorável ao refer ido processo. O Sr.  Engo José Caimoto e Sousa não votou por estar
imped ido  nos  te rmos da  leg is lação em v igor .

O Consel l^ro decidiu dar parecer favorável ao Processo Ne Provisór io tS.O73/AC.

Nada mais  havendo a  t ra ta r  fo i  a  reun ião  encer rada pe las  16 :30h e  de la  se  lav rou  a  p resenre
acta que, depois de l ida e em conformidade, vai  ser assinada por todos os presentes.
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