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Florinda Veiga

De: Chefe de Gab. Apoio a Presidência - Município de Estremoz <cgap@cm-estremoz.pt>
Enviado: sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2016 17:02
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de estremoz

Exmos. Senhores 
Na sequência do email abaixo, encarrega-me o senhor Presidente da Câmara de dar resposta às questões 
levantadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Requerimento n.º 94/XIII/1AL. 
Relativamente ao questionado, cumpre-nos informar que: 

  
1.       O herbicida contendo glifosato tem sido utilizado pelo Setor de Gestão e Manutenção de Espaços Públicos e 

pelo Setor de Gestão de Cemitérios deste Município. 
2.       No ano de 2015 foram utilizados 340 litros de herbicida com glifosato. 
3.       A Câmara Municipal de Estremoz tem como principal objetivo das suas atividades a melhoria das condições 

de vida, de trabalho e de lazer dos seus munícipes. Neste sentido e atenta às preocupações relativamente à 
utilização do glifosato nos espaços públicos, irá, no decorrer do presente ano, a par de práticas já utilizadas 
noutros Setores da atividade municipal, nomeadamente o recurso a meios mecânicos e manuais, tentar 
reduzir, de forma significativa, a sua utilização. Assim, iremos estudar a forma de reduzir a sua aplicação 
com recurso a outros meios e produtos. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
------------------------------------ 
António Ganhão Serrano 
Chefe de Gabinete do Presidente 
Câmara Municipal de Estremoz 
Telf. 268339204 | Fax 268334010 
 

 
 

 
  
 
 

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: 12 de janeiro de 2016 17:16 
Para: Chefe de Gab. Apoio a Presidência - Município de Estremoz 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de estremoz 
 
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 94/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 


