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1- O presidente da comissão recordou a visita, à ET da OTA e, não tendo estado presente, solicitou informações
sobre a mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros que visitaram o local não constataram problemas com cheiros, mas salientaram que a ET da OTA é
mais pequena (4 contentores) do que a que está a ser construída em Torres Vedras (6 contentores).----------------Ficou acordada a elaboração de uma nota sobre esta visita, com fotografias do local, para apresentar na próxima
sessão da Assembleia Municipal. Ficou responsável pela redação o presidente de junta David Lopes.----------------2- Por acordo entre todos os membros presentes, será solicitada uma visita à obra da ET de Torres Vedras, na Paúl
e depois de conhecerem este espaço a Comissão fará um relatório comparativo entre os equipamentos da Ota e
o equipamento em construção na zona da Paúl.-------------------------------------------------------------------------------------Nesta data, os membros da comissão identificam como dúvida o acesso ao local e gostariam de conhecer as
melhorias previstas para a zona envolvente.------------------------------------------------------------------------------------------3- O presidente da comissão deu a conhecer um evento organizado pela OesteCIM, no dia 10 de fevereiro, às 21h
em Caldas da Rainha, sobre Mobilidade e onde será apresentada a possibilidade de aquisição de uma empresa de
transportes que realize serviço nos vários municípios o Oeste. O presidente da comissão, Celso Carvalho, estará
presente no evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a importância das questões relacionadas com a Mobilidade, a comissão propôs-se a realizar, num futuro
próximo, uma análise dos Transportes Públicos do concelho de Torres Vedras.---------------------------------------------4- No âmbito da eletrificação da Linha do Oeste, foi levantada a questão da localização da subestação de tração
prevista para a zona de Runa e a comissão aguarda o agendamento da reunião, solicitada pela presidente da
Câmara, às Infraestruturas de Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------5- Os resíduos da construção civil depositados, clandestinamente, nas florestas do concelho foram também um
assunto abordado com preocupação. Oportunamente, tentar-se-á contactar as empresas licenciadas para receber
este tipo de resíduos no nosso concelho e propor uma parceria com vista à organização de recolhas
descentralizadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Atento o interesse dos membros desta comissão em conhecer a localização dos oleões e pilhões disponíveis no
concelho, ou com colocação previstas, será solicitado ao SMAS o mapeamento dos referidos equipamentos.------
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Conclusões: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Será feita uma pesquisa sobre a legislação aplicável à plantação de eucalipto.----------------------------------------------8- Ficou acordado que, sempre que possível, as reuniões de trabalho desta comissão serão agendadas à 2ª ou 6ª, às
18h e a visitas externas, à 3ª ou 6ª, pelas 15h.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre a possibilidade de outros deputados municipais acompanharem as visitas externas, ficou decidido que se
verá caso a caso, dependendo da dimensão, condições e distância do local a visitar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Comissão de Sustentabilidade: Mobilidade, Território e Ambiente
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Celso Carvalho

