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Caros (as) Associados (as)
Como é do conhecimento geral, é já no próximo dia 12, sexta-feira, que se irão realizar as apreciações
parlamentares ao DL 25/2019.
No sentido de permitir que, pelo menos os colegas da Grande Lisboa, possam marcar presença na
Assembleia da República, fazendo pressão para que os nossos intentos sejam alcançados, hoje mesmo
remetemos um oficio às Instituições da Região de Lisboa e Vale do Tejo, informando-os da realização de
um plenário, nesse mesmo dia - 12/04, entre as 10 e as 14h. Queremos salientar que, dado o curto espaço
de tempo que tivemos para nos organizarmos, não foi de todo possivel proceder à marcação de um dia de
greve, aliás como era nossa intenção, pois tal não seria legal.
Colegas, a ultima manifestção que fizemos foi determinante para que estas apreciações fossem marcadas,
só demonstrando a nossa união e a nossa força conseguiremos atingir os nossos objectivos.
Marquem presença, não se façam representar....juntos somos MUITO fortes!
Em anexo remetemos:
Convocatória
Oficio remetido às instituições
Listagem das Instituições às quais foi remetido o oficio
SERVIÇOS MÌNIMOS a assegurar durante o plenário
COLEGAS, CONTAMOS CONVOSCO, encontramo-nos na próxima sexta-feira, às 10h, frente à Assmbleia da
República
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