RESOLUÇÕES - MOÇÕES
1. CARTA ABERTA À PRESIDENTA DA REPÚBLICA DILMA ROUSSEFF

Nós, familiares de presos e desaparecidos políticos, entidades sindicais,
dirigentes políticos, trabalhadores, jovens, acadêmicos e profissionais de
distintas atividades, reunidos na tarde de 25 de Maio de 2013,na Vila Maria
Zélia, em São Paulo, por ocasião da homenagem ao militante operário Olavo
Hanssen, assassinado em maio de 1970 pelos agentes de repressão da
ditadura, nos dirigimos à Chefe de Estado Brasileiro para:
1. Declarar publicamente nosso apoio ao esforço das distintas Comissões da
Verdade, que se estabeleceram em todo o País, em apurar as circunstâncias
dos milhares de casos de violência cometidos contra o povo brasileiro e
identificar os responsáveis pelos crimes praticados pelos agentes da ditadura
militar.
2. Rechaçar com veemência as provocações sacadas no depoimento à
Comissão Nacional da Verdade pelo facínora torturador Brilhante Ustra, que
se permitiu a arrogância de chamar a Presidenta da República de terrorista.
O lugar desse criminoso, responsável direto por mais de 60 assassinatos e
violências contra milhares de brasileiros é a cadeia e a lata de lixo da
História
3. Sra. Presidenta, exigimos que, como Comandante em Chefe das Forças
Armadas, que faça valer sua autoridade suprema e obrigue o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica e todos os órgãos governamentais a entregar os
arquivos que estão sob seu poder, arquivos estes que revelam não só os
crimes perpetrados bem como os agentes, mandantes e executores destes
crimes.
4. Clamamos, mais uma vez, para todas as autoridades democraticamente
constituídas no País de que os criminosos da ditadura devem pagar perante
a Justiça por seus crimes. Não existe anistia aos crimes perpetrados. Não há
Justiça sem punição. Cabe ao Poder Executivo dar os meios de que dispõe
para tal. O povo tem o direito de ver seus algozes serem julgados e
condenados.
5. Estamos alertas e mobilizados. Vamos continuar nossa luta até o fim.
Conclamamos a todos para aderir a este chamado.
2. MOÇÃO DE APOIO

Apoio à iniciativa de abaixo-assinado ao Congresso Nacional acatando o
projeto de Lei de iniciativa popular de mudança nos marcos regulatórios da
imprensa e das mídias no Brasil, colocando no centro da questão a quebra
do controle e do monopólio capitalista desse setor.
3. MOÇÃO DE REPÚDIO

Ao Prefeito Cesar Souza Jr. por ter privatizado o serviço de estacionamento
rotativo da cidade de Florianópolis (Zona Azul).
4. MOÇÃO DE REPÚDIO

Ao Prefeito Cesar Souza Jr. e aos 19 vereadores que aprovaram o projeto de
Lei que criou o IPREF – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Florianópolis, sem ouvir o sindicato, que havia solicitado audiência
pública para debater a matéria.

