MOÇÃO DE REPÚDIO À DUPLA TRUCULÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL
AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FEIRA DE SANTANA
A diretoria da Adufs-Ba, seção sindical do ANDES-SN, manifesta seu repúdio à dupla
violência cometida pelo Executivo e Câmara Municipal de Feira de Santana contra os
trabalhadores do Setor público desta cidade. A truculência orquestrada se fez na
aprovação dos Projetos de Lei 01/2017 e 02/2017, que ocorreu sem o debate com os
servidores municipais explicando quais os principais impactos, complementada com a
utilização da força policial para reprimir a manifestação dos trabalhadores.
Mais um importante capítulo da história do servilismo da Câmara Municipal de Feira de
Santana ao Executivo Municipal desta cidade foi concretizado na manhã do dia 21 de
março de 2017. O que estava em discussão foi o aumento do percentual de contribuição
previdenciária, de três para seis anos de incorporações para fins de aposentadoria, e a
mudança nas regras da licença médica.
Numa clara demonstração de despreparo político e desconhecimento do que seria votado,
a bancada governista optou por desconsiderar a possibilidade de fazer uma discussão
sobre os impactos destas medidas para o funcionalismo público municipal e, a todo custo,
se dispôs a dar continuidade ao desmonte dos direitos que, conquistados na luta, foram
assegurados a estes/as trabalhadores/as. Para isso, usou da sua face mais perversa, ao
acionar a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ambas fortemente armadas, para intimidar
o ato público comandado pelos professores em greve por pautas que envolvem o reajuste
do Piso Salarial, reformulação do Plano de Carreira do Magistério e posição contrária à
Reforma da Previdência.
Tamanha estupidez só fez aumentar a indignação desta categoria que presenciou uma
sessão suspensa ser reiniciada com a respectiva votação, apoiada pela força policial.
Diante dos fatos ocorridos, entendemos que os fatos que caracterizam a luta da categoria
de professores como vandalismo, na verdade, se constituem na resposta à violência
cometida pelo poder legislativo e Executivo Municipal em levar adiante uma sessão já
comprometida pela truculência.
Diante disso, a Adufs-BA reitera seu repúdio à criminalização da luta e, em especial, à
criminalização dos militantes e da entidade APLB-Feira, que se encontravam no legítimo
direito de manifestar-se contra a retirada de direitos conquistados na luta, e reafirma a sua
solidariedade de classe neste momento de ataques de todas as ordens ao funcionalismo
público.
Por uma ampla campanha do movimento social organizado contra a criminalização dos
professores/servidores.

Só a luta muda a vida!!!
Diretoria da Adufs

