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PREFEITO VITOR VALIN (PROS) E CÂMARA 

DE VEREADORES PREPARAM ATAQUE 

BRUTAL CONTRA O FUNCIOALISMO 
 

Abaixo a reforma da previdência! 
 

Organizar a greve geral unificada do 

funcionalismo 

 

Os servidores do município de Caucaia foram 
surpreendidos nesta 

quarta (10/novembro) com a 
abertura de um projeto de lei 
na Câmara de Vereadores, de 
Reforma da Previdência, 
arquivado na gestão do 
prefeito Naumi Amorim, em 
razão das eleições e 
ressuscitado agora pelo vereador Vanderlan Alves 
(DEM). 

O projeto de lei PL 54/20 que vai tramitar na 
Câmara Municipal, além de retirar direitos 
adquiridos, diminui os salários de servidores que 
estejam na ativa, aposentados e pensionistas. O 
aumento da alíquota previdenciária de 11% para 
14% é uma clara demonstração de que o prefeito 
Vitor Valin (PROS), pretende sacrificar os servidores 
e implantar a reforma da previdência de 
Bolsonaro/Guedes (EC 103) no município de Caucaia. 

Trata se de um ataque brutal uma vez que os 
servidores não tiveram reajuste implantado este ano 
e ainda tiveram de amargar a redução do auxílio 
transporte pela Prefeitura. Os aposentados terão um 
confisco de seus salários de 14% já que a lei prevê o 
início da contribuição dos inativos para a previdência 
municipal.  
A aplicação da reforma da previdência é uma 
exigência do capital financeiro, dos grandes 

capitalistas e dos governos 
burgueses. Atende às 
necessidades de manter o 
parasitismo financeiro, às 
custas do sacrifício cada vez 
maior dos trabalhadores. 
Trata-se de mais uma 
contrarreforma que os 

governos burgueses impõe que se aplicada a todos 
os municípios e atinjam de conjunto, todos os 
servidores. 
 É preciso responder a esse ataque da 
Prefeitura/Câmara com a greve geral do 
funcionalismo. A manifestação na Câmara deve 
servir de ponto de partida para a organização de um 
movimento geral e unificado dos servidores. Apenas 
com a mobilização massiva que envolva todo o 
funcionalismo sob o método da ação direta e que 
conquiste o apoio da população será possível 
derrotar a ofensiva da Prefeitura. Que os Sindicatos 
Sindsep, Apeoc e Apromuc convoquem a assembleia 
unificada para aprovar a greve e um calendário de 
mobilização. 
 

✓ Abaixo a reforma da Previdência Municipal! 
✓ Pela greve geral do funcionalismo, ativa e que 

envolva pais e alunos!  
✓ Por assembleia unificada e calendário de luta 

unificado para derrotar a Prefeitura! 

Escreva para 

Nosso E-mail: 

por.ceara@gmail.com. 

Visite nosso site: 

www.pormassas.org 

Novembro 

2021 
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