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MOÇÃO
A DESASTROSA SITUAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DO PAÍS
Considerando a insustentável situação económica e social que o país
atravessa, resultado da sistemática aplicação pelo atual governo das gravosas
medidas de austeridade combinadas com a troika.
Considerando que a orientação ultraliberal, que há dois anos vem a ser
seguida pelo governo do PPD/PSD e do CDS/PP tem obtido resultados
económicos e sociais verdadeiramente desastrosos, que se refletem na
falência este ano de milhares de micro, pequenas e médias empresas, e no
aumento galopante do desemprego jovem que já ultrapassa os 40%.
Considerando

que

a

obstinada

orientação

de

mais

austeridade

e

empobrecimento para o país, comprovadamente leve a uma espiral contínua
de mais recessão económica e crise social e ao total descontrolo das contas
públicas.
Considerando que o atual governo persiste em defender a alta finança em
prejuízo do bem-estar geral da população e só entende o resgate financeiro em
curso como um meio de agressão permanente aos direitos alcançados pelos
trabalhadores depois do 25 de abril e que a maioria das medidas em curso
violam de modo grosseiro a Constituição da República Portuguesa, tais como a
redução dos salários, a diminuição das prestações sociais, as taxas
moderadoras na saúde, os cortes drásticos na educação, a eliminação de 1000
freguesias e o estrangulamento financeiro das autarquias locais, mantendo os
privilégios das rendas absurdas e contratos especulativos e ruinosos com os
grandes grupos económicos e financeiros.
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Tendo em conta as considerações expostas, a Assembleia Municipal de
Benavente, reunida em sessão ordinária no dia 26 de junho de 2013, delibera:
1. Rejeitar a atual política ultraliberal de agressão em curso e reclamar por
uma política patriótica alternativa, que resulte de eleições legislativas
antecipadas.
2. Exortar os cidadãos do Município de Benavente a aderirem à greve geral
convocada pela CGTP e UGT, para amanhã, dia 27 de junho.
Benavente, 26 de junho de 2013
Assembleia Municipal de Benavente

Enviada para:
§
§
§
§
§
§

Grupos Parlamentares
CGTP
UGT
Primeiro-Ministro
Presidente da República
Comunicação Social

Presente à III Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 26.06.2013. ----------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da Coligação Democrática Unitária. --------------------------------------------------------Aprovada, por maioria com 14 votos favoráveis da CDU, PS e BE, 4 abstenções do PS e do eleito Independente
e 5 votos contra do PSD e CDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 26 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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