
 

Requerimento 

 

 
 

Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira e Salomé Almeida Ventura (BE) 

Assunto: Esgotos do canil municipal correm a céu aberto 

 

 

Ex.
mo

 Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

 

 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda, que quando são lavadas as boxes do canil 

municipal, por não haver ligação à rede de saneamento, os dejetos correm a céu aberto. Esta 

situação coloca em risco a saúde pública.  

Estranha-se bastante que a Câmara Municipal tenha um comportamento desrespeitoso para 

com o ambiente, animais e todos os cidadãos, em particular os que residem na zona onde se 

encontra o canil municipal. 

Este equipamento já existe há alguns anos. Como é óbvio esperava-se que a autarquia fosse 

minimamente responsável e que não colocasse em risco a saúde dos animais, bem como das 

pessoas, contaminando os lençóis freáticos. 

Espera-se de uma Câmara Municipal que seja um exemplo para a comunidade, de respeito 

integral pelo meio ambiente, de bons tratos para com os animais e que tudo faça para evitar 

colocar em risco a saúde das populações.  

Esta situação é grave e exige explicações. Espera-se uma resolução célere para este 

problema. 

O Bloco de Esquerda, nos termos legais e regimentais aplicáveis, vem por este meio requerer 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira que diligencie junto da 

Câmara Municipal para que responda às seguintes questões: 

1. Tem conhecimento desta situação? 

2. Que medidas pretende adotar, com caracter de urgência, para rapidamente colocar um 

fim a este atentado ambiental? 

3. Há quantos anos é que esta situação ocorre? 

4. Quem são os responsáveis na autarquia por esta situação que coloca em risco a saúde 

pública e o desrespeito pelo ambiente? 

 

Santa Maria da Feira, 07 de novembro de 2019 



 

 

O grupo municipal, 

Moisés Salvador Coelho Ferreira 

Salomé Almeida Ventura 

 

 

 

 


