Várias Respostas via FaceBook
**************

17.12.2012 - 11:29
Resposta do Srº Drº José Seguro, face ao pedido do parecer relativo à Enfermagem
Militar:
Boa tarde Fernanda Gesso, chamo-me Sofia e sou assessora do SG do PS.
Reencaminharemos para os deputados da comissão de saúde as questões que nos coloca.
Melhores Cumprimentos, Sofia
**************

Resposta do Srº Drº José Pedro Aguiar Branco (Ministro da Defesa Nacional) face à
problemática verificada na Enfermagem Militar:
18/12 às 11:48
" Obrigado Fernanda pelo mensagem e pela questão colocada que irá merecer a minha
atenção. Melhores Cumprimentos JPAB "
**************

Resposta da SIC.
Exma. Senhora D. Fernanda Gesso,

Recebemos a sua mensagem, que mereceu a nossa melhor atenção.

Agradecendo o seu interesse pela nossa estação televisiva, informamos que o seu
testemunho foi encaminhado para a Produção de Informação da SIC, com conhecimento
do Prof. Pacheco Pereira, que verificará o interesse e a possibilidade de efetuarmos
alguma referência noticiosa.

Sem outro assunto de momento, agradecendo o seu contacto, e colocando-nos à sua
inteira disposição para futuros contactos, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e os nossos votos de Festas Felizes em nome de toda a equipa da SIC,
Bruno Costa
Assistente de Relações Públicas
**************

Respostas dos Deputados da Comissão Parlamentar de Defesa

Resposta do Srº Deputado Luis Vales:
"Bom dia Fernanda, agradeço desde ja o seu contacto. Amanha tentarei pedir
informações sobre esta matéria ao gab. do Sr. ministro da Defesa. Assim que tenha
alguma informação contacto-a."

Resposta do Srº Drº Eduardo Cabrita.
“Cara sra. Fernanda Gesso
Agradeço a iniciativa de colocar a questão que entendeu transmitir. A mesma será
objeto de pedido de esclarecimento ao Governo sendo outra via possível a de utilização
do recurso ao direito de petição.
Com os melhores cumprimentos,
Eduardo Cabrita”

Resposta do Srº Drº João Soares.

“Exma Senhora
D. Fernanda Gesso
Recebi o seu email que agradeço.
Tomei devida nota da questão que coloca.
Espero que a CDN de que faço parte se possa debruçar sobre a questão.
Melhores cumprimentos e desejo de Bom Natal,
João Soares”

Resposta Srº Deputado Hélder Sousa Silva.
“Olá Fernanda,
Boa Noite.
Estou dentro do assunto, já recebi os Enfermeiros Militares e o mesmo está a ser
analisado no fórum próprio.
Como compreende, o assunto terá de ser tratado com cuidado e sem alarmismos, mas
com firmeza.
Envio os melhores cumprimentos,
Hélder Sousa Silva”

Resposta Srº Deputado Arménio Santos:
“Olá, Fernanda
Seja muito bem vinda.
É um prazer ser seu Amigo e espero encontrarmos-nos por aqui.
Beijinho
Quanto à sua mensagem, e sem pretender criar-lhe qualquer expectativa, contacte-me
depois em Janeiro,por favor.
Então tentarei perceber melhor a sua (vossa) pretensão.
E, já agora, um Feliz Natal para si sua Família”

Resposta do Srº Deputado Luis Vales.

“Cara Fernanda,
Conforme informação do gabinete do Sr. Ministro, sou a informar que o assunto deste
email ja se encontra em avaliação por parte do gabinete do ministro há algum tempo.
Espera-se que dessa avaliação surja uma mudança no que refere a esta situação que
descreve.
Continuarei a acompanhar esta situação.
Por favor não hesite em fazer-me chegar as suas preocupações.
Com os meus melhores cumprimentos,
Luis Vales”

Resposta do Srº Deputado José Lello, membro da Comissão de Defesa Nacional.
“Muito Bem.Vou levantar a questão
Boas Festas”

Resposta do Srº Deputado Abel Lima Baptista.
“Sra. Enfermeira
Vou procurar informações e depois direi algo.
Cumprimentos”

Lista de Deputados/as que tiveram conhecimento da situação da Enfermagem Militar
via Facebook:
Altino Bessa, Abel Lima Baptista, Renato Sampaio, Maria Antónia Almeida Santos,
Luísa salgueiro, José Junqueiro, Glória Araújo, Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos,
Luís Pedro Sampaio Pimentel, Hélder Sousa Silva, Mariana Aiveca, António Filipe,
João Gonçalves Pereira, Odete João, Inês Drummond, António Braga, Pedro Do Ó
Ramos, Mónica Ferro, Hugo Soares, Carina João Oliveira, Arménio Santos.

