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ASSUNTO: GREVE NA VALORSUL
DATA: 18/03/2014

No passado dia 18 de Fevereiro foram nesta assembleia aprovadas três deliberações
subscritas pelas bancadas do Partido Socialista e pelos Deputados Independentes, pelo
PEV e pelo Bloco de Esquerda contra a privatização da EGF/VALORSUL.
Os trabalhadores têm se mobilizado contra esta privatização, que irá pôr em causa não
apenas a qualidade do serviço público de limpeza, recolha e tratamento de resíduos bem
como os próprios postos de trabalho.
Nesse sentido, os trabalhadores marcaram uma greve de quatro dias, que se iniciou às
00:OOH de segunda-feira e que terminará as 24H00 de quinta-feira. A adesão à greve foi
um sucesso e pennitiu encerrar totalmente a central da VALORSUL.
Hoje, ao início da tarde, juntaram-se à entrada da empresa, dezenas de camiões de
recolha de resíduos do Município de Lisboa, com o objetivo de descarregar na central,
numa clara tentativa de violação da greve em curso.
Já não é a primeira vez que os trabalhadores da área da limpeza urbana se mobilizam em
defesa do serviço público e que a CML toma iniciativas de atropelo ao direito à greve,
como a substituição e/ou pressão sobre os trabalhadores.

Face ao acima exposto, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, nos termos da
alínea
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do artigo 12° do Regimento da Assembleia Municipal em vigor, vem

requerer a V.Ex.a, com carácter de urgência, que a CML esclareça ~ DE USBO?
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1. De quem é a iniciativa e responsabilidade do envio dos camiões para despejo na
central da Valorsul, sendo público que a mesma se encontra encerrada por
motivo de greve;
2. Quais as justificações para tal facto que representa uma inaceitável pressão sobre
os trabalhadores em greve;
3. Que medidas tenciona o executivo tomas face às deliberações por esta
assembleia aprovadas no sentido de se opor à privatização do Valorsul.

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ricardo Robles
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Grupo Municipal do BE Requerimento “Greve na ValorsulT’
-

Na sequência do assunto mencionado em epígrafe junto envio cópia do Requerimento,
entregue na Mesa, na reunião desta Assembleia Municipal realizada no dia 18 de Março p.p.,
pelo Exmo. Senhor Deputado Municipal Ricardo Robles, Representante do Grupo Municipal
do BE, nos termos e para os efeitos previstos na alínea g) do Artigo 15° do Regimento da
Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a V.Exa que, com a brevidade possível
providencie a informação requerida.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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