
 

 

 

O Movimento luta de Classes (MLC). através desta, manifestar total repúdio as declarações 

prestadas pelo Vereador Wenderson batista (Pé de galo), na Sessão Ordinária ocorrida na 

última quinta-feira, 23 de setembro de 2021. na declaração o Vereador falou que ongs e 

Sindicatos deveriam acabar e ser fechados. 

Reiteradamente este vereador utiliza do seu tempo na Tribuna para afrontar, caluniar e 

difamar pessoas e entidades e difundir o ódio que lhe habita, trazendo todos ao combate ao 

invés de trazer soluções para o povo de Petrolina. 

É importante destacar ao Vereador que as entidades sindicais têm uma história pautada na 

defesa dos interesses dos trabalhadores, na luta pelos direitos e, principalmente pela 

manutenção de suas vidas frente a exploração   produtivas que vivem no dia a dia. 

Neste momento de pandemia não é diferente. Os sindicatos estão arduamente trabalhando 

para que os trabalhadores não sejam obrigados à exposição do vírus sem o mínimo de 

proteção. Se tivermos que escolher entre o dinheiro e a vida, certamente escolhemos a vida. 

Em oposição temos a atuação do Senhor Vereador na Câmara de Vereadores de Petrolina. 

Uma breve pesquisa no site da Casa Legislativa visualizamos que, mesmo com tantos 

problemas derivados pela pandemia, tantas mortes e caos nos atendimentos médico-

hospitalares, detém-se a falar e atacar estas instituições. 

Mesmo com mais de 563 cidadãos Petrolineses mortos em decorrência da Covid-19, não 

houve qualquer manifestação do Vereador seja tecendo condolências aos familiares ou 

mesmo visitando o hospital ou, melhor, propondo leis e ações que auxiliarem no combate a 

propagação do vírus ou no custeio do tratamento dos doentes. Vê-se, portanto que o 

Vereador não possui responsabilidade frente aos interesses do povo, mas tão somente aos 

seus interesses pessoais e financeiros enquanto as entidades sindicais, mesmo ciente de que 

podem ter reduções nos valores recebidos por conta da ausência de contribuições, permanece 

defendendo a vida. Podemos dizer então que este “Nobre Vereador” é o verdadeiro “pelego 

da Câmara de Vereadores de Petrolina”. Não faz seu trabalho em prol dos cidadãos de 

Petrolina, comete crimes diversos em suas manifestações e, ainda demonstra seu total 

desprezo com a vida das pessoas. 

Tivesse realmente algum interesse na população, poderia propor uma redução de seu próprio 

salário já que estar recebendo o valor de altíssimo e o povo passando fome , ou ainda, ter 

proposto uma leis de interesse da população. Claro que isso não lhe beneficia e, portanto, 

nunca será pautado pelo Vereador. A politicagem sem escrúpulos deve ser banida da nossa 

câmara dos vereadores. 

Portanto, O MLC repudia a fala do vereador Wenderson batista   e reafirma seu compromisso 

em defesa intransigente em defesa dos trabalhadores.  
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