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Exmos. Senhores
 
Encarrega-me o Senhor Presidente de acusar a receção do vosso email, o qual mereceu a nossa
melhor atenção.
Em resposta ao mesmo, cumpre-me informar que:
 
1ª – Os serviços Municipais que utilizam glifosato são os serviços de Jardinagem e Limpeza
Urbana.
 
2ª – A quantidade anual ronda os 100 L.
 
3ª – Neste momento o Município não dispõe de um plano definido e implementado para
abandono do uso do glifosato.
 
 
Com os melhores cumprimentos.
 

 

_______________________________

Gabinete de Apoio à Presidência
Secretária
Carla Silveira

Município das Velas
9800-539 Velas 
Telefones: 295 412 214 | 295 412 167 
Fax: 295 412 351
Email: gabinetepresidencia@cmvelas.pt
website: www.cmvelas.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e
destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação  confidencial,
privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. Se não
é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou
divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela contida é interdita. Se recebeu esta
mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e
apague este e-mail do seu sistema. Obrigada.
 
P  Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.
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[mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt] 
Enviada: quarta-feira, 13 de Janeiro de 2016 09:21
Para: Gabinete da Presidência <gabinetepresidencia@cmvelas.pt>
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de velas
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o
por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 287/XIII/1AL.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos
requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário


