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"Vocês apoderaram-se do nosso corpo, mas nunca permitiremos qu

 

INFORMAÇÕES ESCONDIDAS AOS DEPUTADOS

 
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA
aos líderes dos grupos parlamentares não estão a ser 

 
Tal afecta, de forma gravosa, o exercício das funções 
por parte dos líderes parlamentares, empobrece
 
Com vista a dotar os deputados com todas as informações que a si são dirigidas
mesmos, o cumprimento dos seus deveres constitucionais
 
Artigo 155.º  
(Exercício da função de Deputado)
1. Os Deputados exercem livremente o seu 
exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua 
informação regular. 
... 
 
enviamos, individualmente, a todos 
correspondente prova de entrega, a representante da presidente da Assembleia da República. 
 
Esta atitude, pela parte dos líderes das bancadas 
civil para o desrespeito continuado e sistemático
comunicado à Presidência da República, Primeiro
grupos parlamentares, através do Manifesto dos 5 + n Cidadãos
não obtivemos dos citados qualquer resposta.
 
Nenhum representante eleito pode decidir em consciência se
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se do nosso corpo, mas nunca permitiremos que se apoderem do nosso espírito

Press Release 

INFORMAÇÕES ESCONDIDAS AOS DEPUTADOS

O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA foi informado que os documentos que oficialmente f

não estão a ser divulgados pelos deputados desses grupos parlamentares

Tal afecta, de forma gravosa, o exercício das funções de deputado, uma vez que a não divulgação da informação, 
empobrece a tomada de decisão. 

om vista a dotar os deputados com todas as informações que a si são dirigidas e de modo a possibilitar, aos
o cumprimento dos seus deveres constitucionais:  

(Exercício da função de Deputado) 
Os Deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz 

exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua 

a todos os deputados, o "ULTIMATUM" entregue no dia 02/03/2013, e 
a representante da presidente da Assembleia da República. 

deres das bancadas da "casa da cidadania", vem, mais uma vez, alertar a sociedade 
speito continuado e sistemático da Constituição da República Portuguesa, conforme já 

comunicado à Presidência da República, Primeiro-Ministro, presidente da Assembleia da República e líderes dos 
pos parlamentares, através do Manifesto dos 5 + n Cidadãos, entregue PMP a 15/10/2012

resposta. 

Nenhum representante eleito pode decidir em consciência se não tiver acesso a toda a informação. 

e se apoderem do nosso espírito!" - M.R.B. (Manifesto Inicial) 

INFORMAÇÕES ESCONDIDAS AOS DEPUTADOS 

s documentos que oficialmente faz chegar 

desses grupos parlamentares.  

uma vez que a não divulgação da informação, 

e de modo a possibilitar, aos 

lhes garantidas condições adequadas ao eficaz 
exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua 

" entregue no dia 02/03/2013, e a 
a representante da presidente da Assembleia da República.  

vem, mais uma vez, alertar a sociedade 
tituição da República Portuguesa, conforme já 

residente da Assembleia da República e líderes dos 
a 15/10/2012, e que, ainda hoje, 

toda a informação.  


