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Conselho Cinegét ico Munic ipa lde Viana do Alente jo

Ata

Aos 29 dias do mês de Junho de 2OI2, pelas 16h0Om, reuniu o Conselho Cinegét ico Municipal

de Viana cto Alentejo, no Edif íc io dos Paços do Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- Concessão da ZCT das Mascarenhas e Roncão, com uma área de 686,49l2ha (dos quais

31,g750ha local izam-se no concelho de Viana do Alentejo),  em que a ent idade requerente é a

ovlcHAROL - Sociedade Agropecuária do Monte do Tojal  Lda.,  com o processo Ne Provisór io

15766;
- Concessão da ZCT do Marnel e Outeiro do Xarrama, com uma área de 7129,4788ha (dos

quais 44,6750ha local izam-se no concelho de Viana do Alentejo),  em que a ent idade

requerente é a Monterva Lda.,  com o processo Ne Provisór io 15778.

No início da reunião ver i f icaram-se as presenças dos seguintes membros do Conselho:

- o senhor presidente da Câmara Municipal  de Viana do Alentejo, Bernardino Bengal inha Pinto;

-  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 Nacional dos Pequenos e Medios Agricul tores, o Sr.  Joaquim

Lopes Branquinho;
- o repre$entante da Autoridade FlorestalNac iona l ,  Sr .  Enge '  José Ca imoto  e  Sousa '

Veri f icaram-se as fal tas dos seguintes membros do Conselho:
- o representante da Associação de caçadores de Aguiar,  sr.  Alberto Pereira;

-  o repres,entante de Junta de Freguesia, Sr '  Luis Miguel Boteta'

Dando início aos trabalhos, passou-se à discussão da Ordem de Trabalhos:

ponto um: concessão da ZCT das Mascarenhas e Roncão, com uma área de 686,4912ha (dos

quais 31-,8750ha local izam-se no concelho de Viana do Alentejo),  em que a ent idade

requerente é a OVICHAROL-Sociedade Agropecuária do Monte doTojal  Lda,,  com o processo

Ne Provisór io 15766.

Os membros presentes refer iram estar de acordo com a aprovação do refer ido processo'
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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,
Os Senhores José Luis Curto Banha, Casimiro Cardoso Pacheco, o Joaquim Lopes Branquinho
votaram favoravelmente, expressando o conselho o seu parecer favorável ao refer ido
processo. O Sr.  Enge Jose Caimoto e Sousa não votou por estar impedido nos termos da
legislação em vigor.

O Conselho decidiu dar parecer favorável ao Processo Ns Provisór io !5766.

Ponto dois:  Concessão da ZCT do Marnel e Outeiro do Xarrama, com uma área de
1129,4788ha (dos quais 44,6750ha local izam-se no concelho de Viana do Alentejo),  em que a
ent idade requerente é a Monterva Lda.,  com o processo Ns Provisór io 15778.

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. Os Senhores José Luis Curto
Banha, Casimiro Cardoso Pacheco, o Joaquim Lopes Branquinho votaram favoravelmente,
expressando o conselho o seu parecer favorável ao refer ido processo. O Sr.  Enge José Caimoto
e Sousa não votou por estar impedido nos termos da legislação em vigor.

O Conselho decidiu dar parecer favorável ao Processo Ns Provisór io 15778.

Nada mais havendo a tratar foi  a reunião encerrada pelas 16:30h e dela se lavrou a presente
acta que, depois de l ida e em conformidade, vai  ser assinada por todos os presentes.
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