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Florinda Veiga

De: Geral da Câmara Municipal <geral@cm-olb.pt>
Enviado: quarta-feira, 7 de Setembro de 2016 16:14
Para: Perguntas / Requerimentos
Cc: Paulo José Matias paraujo
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de oliveira do bairro
Anexos: Resposta ao Req. nº 2310-XIII-1AL.pdf; Oficio - ADRA.pdf; Ofício - ADRA - cont..pdf

Exmos. Senhores 
 
Encarrega‐me o Sr. Presidente da Câmara, Mário João Oliveira de remeter a V. Exªs ofício da Empresa Águas da 
Região de Aveiro, com as respostas ao Requerimento infra. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Isabel Costa 
 
 

 
 

 
 

Secretária do G.A.P. 

t. 234 732 103  f. 234 732 112 

www.cm-olb.pt 

 

AVISO 
Esta mensagem e quaisquer anexos seus podem conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Cabe ao destinatário a verificação de 
vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afecta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não poderá usar, distribuir ou copiar 
este e-mail, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de 
disseminação não autorizada deste e-mail e seus anexos. Obrigado 
 
DISCLAIMER 
This e-mail and its attachments may contain confidential information for exclusive use of its recipient. It is your responsability to carry out appropriate virus 
and other checks to ensure that this message and any attachments do not affect your systems / data. If you are not the intended recipient you must not use, 
distribute or reproduce this e-mail and you must notify the sender and delete the entire email. Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of 
this message and its attachments is striclty prohibited. Thank you.  

   Antes de imprimir este e-mail pense bem se é necessário fazê-lo. Before printing this e-mail think if it is necessary. 
 

De: Geral da Câmara Municipal [mailto:geral@cm-olb.pt]  
Enviada: sexta-feira, 29 de Julho de 2016 17:10 
Para: 'Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt' 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de oliveira do bairro 
 
Exmos. Senhores 
 
Encarrega‐me o Sr. Presidente da Câmara, Mário João Oliveira de enviar resposta ao Requerimento infra. Mais 
informo que o original seguiu hoje, via CTT. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Isabel Costa 
 
 





[Página n.º]

 
 

 
 

Secretária do G.A.P. 

t. 234 732 103  f. 234 732 112 

www.cm-olb.pt 

 

AVISO 
Esta mensagem e quaisquer anexos seus podem conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Cabe ao destinatário a verificação de 
vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afecta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não poderá usar, distribuir ou copiar 
este e-mail, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de 
disseminação não autorizada deste e-mail e seus anexos. Obrigado 
 
DISCLAIMER 
This e-mail and its attachments may contain confidential information for exclusive use of its recipient. It is your responsability to carry out appropriate virus 
and other checks to ensure that this message and any attachments do not affect your systems / data. If you are not the intended recipient you must not use, 
distribute or reproduce this e-mail and you must notify the sender and delete the entire email. Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of 
this message and its attachments is striclty prohibited. Thank you.  

   Antes de imprimir este e-mail pense bem se é necessário fazê-lo. Before printing this e-mail think if it is necessary. 
 

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: sexta-feira, 22 de Julho de 2016 10:39 
Para: cmolb@cm-olb.pt 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de oliveira do bairro 
 
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 2310/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 






