MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 6/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 23 de fevereiro de 2015
MOÇÃO
CONTINUAR A RESISTIR, UNIDADE E LUTA!

Das consequências das políticas desenvolvidas nos últimos anos, que arrastou o país
para a mais longa recessão, deteriorando a situação económica e social, resultou o
aumento da exploração, o aumento das desigualdades, o aumento da pobreza e a
exclusão social.
A confirma-lo estão os roubos nos salários dos trabalhadores do sector público e do
privado, a degradação dos rendimentos das famílias, o esbulho que impuseram aos
reformados e pensionistas, o aumento do desemprego, o brutal aumento dos
impostos, o aumento da percentagem da população em estado de pobreza.
Relativamente às desigualdades, convém recordar que enquanto o IRS aumentava
para os trabalhadores e reformados e o salário médio em Portugal correspondia
apenas a 51% da zona euro, o IRC baixava para as grandes empresas, os lucros dos
grupos económicos são enviados para os paraísos fiscais, para além de se confirmar
que os ricos aumentaram a sua fortuna, passando, os 25 mais ricos, a dispor de 10%
do valor produzido em Portugal num ano.
A brutal escalada antissocial e antipopular e suas consequências, continua a suceder
nos serviços públicos, com o propósito de reconfigurar o papel do Estado e a
privatização de parte das suas funções em importantes áreas sociais, como a
educação, a saúde, a segurança social e a cultura.
A política que deu e dá origem a todas estas consequências já referidas não deve
continuar, sendo necessário pôr-lhes termo, evitando o declínio nacional.
É necessário a rotura com essa política e a concretização de uma alternativa política,
patriótica e de esquerda vinculada aos valores de Abril.
Para a alternativa política que o país precisa, a resistência e luta dos trabalhadores e
do povo é determinante, porque é preciso valorizar o trabalho e dignificar os
trabalhadores, garantir a segurança e estabilidade do emprego, respeitando os
direitos, melhorando as condições de trabalho e promovendo uma justa distribuição da
riqueza.
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Estando prevista para o próximo dia 7 de Março, uma Jornada Nacional de Luta,
com o lema “ROMPER COM A POLÍTICA DE DIREITA! CONSTRUIR UMA
ALTERNATIVA DE ESQUERDA E SOBERANA”, marcada pela CGTP-IN, e inserida
nesta jornada de luta, realizando-se uma iniciativa em Lisboa, com Concentração às
15 horas na Praça do Município, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em
23/02/2015 solidariza-se com a luta dos trabalhadores e apela a todos os que estão
contra a política de desastre nacional, que demonstrem o seu descontentamento,
saiam à rua e nela participem. A LUTA DEVE CONTINUAR!

Aprovado por maioria, com 19 votos a favor da CDU e do BE, 2 votos
contra do PSD e 9 abstenções do PS e do MCI.

Barreiro, 23 de fevereiro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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