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1- Após a visita à obra da estação de Transferências na Paúl e tendo já sido feita também uma visita à Estação de
transferências da Ota, ficou acordado que David Lopes irá redigir um relatório comparativo que, depois de revisto
pela comissão, será apresentado ao plenário da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------2- Relativamente ao negócio dos transportes públicos, o presidente da comissão questionou os membros sobre a
pertinência de desenvolverem trabalho sobre este tema para futuro esclarecimento da Assembleia Municipal e
todos concordaram que é importante conhecer melhor as bases do negócio previsto.-----------------------------------Foram redigidas 8 questões que serão remetidas à Oeste CIM, através de ofício do presidente da Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Celso Carvalho informou que se aguarda o agendamento da reunião com as Infraestruturas de Portugal e que o
Presidente da Assembleia Municipal reencaminhará o assunto para esta comissão.---------------------------------------4- Relativamente à futura estrada que ligará a A8 à zona industrial das Palhagueiras, os membros da comissão têm
interesse em conhecer o trajeto. Ficou acordado enviar um ofício à câmara Municipal pedindo que, depois de
concluído e analisado pelos técnicos do município, o Estudo Prévio seja remetido para conhecimento desta
comissão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Esta comissão tem interesse em conhecer o panorama atual dos transportes públicos em todo o concelho e
decidiu solicitar à Câmara Municipal um levantamento sobre o assunto.-----------------------------------------------------6- Os resíduos de obras nas Florestas são uma preocupação e a comissão pretende encontrar formas de ajudar a
minimizar o problema. Foi referida a importância da colocação de avisos com indicações das coimas aplicáveis
pois tem uma eficácia dissuasora que tem resultado em freguesias como a de Maxial e Monte Redondo.----------7- Por sugestão do presidente da Comissão, Celso Carvalho, será pedida uma visita ao Centro Municipal Florestal,
onde também funciona o Gabinete Técnico Florestal.------------------------------------------------------------------------------8- O deputado David Lopes propôs que a comissão solicite dados sobre o Projeto Rampa. Todos concordaram e serão
solicitados dados sobre os trabalhos desenvolvidos e/ou planeados com base neste projeto, em todas as
freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Conclusões: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- A deputada Ana Teresa demonstrou interesse em conhecer o Plano Municipal de Contingência da Água, que está
a ser desenvolvidos pelos técnicos do Município. O Presidente da Comissão propôs que a vereadora responsável
acompanhe a visita ao Centro Municipal Florestal e que aí se realize uma reunião para esclarecimentos dos
assuntos relacionados com as florestas e com a água. Todos concordaram.--------------------------------------------------10- Sem prejuízo do agendamento de visitas ou reuniões específicas antes, a próxima reunião da comissão ficou
agendada para dia 4 de abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Comissão de Sustentabilidade: Mobilidade, Território e Ambiente
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