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AVALIAÇÃO

36.966 MOTIVOS PARA SEGUIR NA LUTA!
Companheiros e companheiras;
Inicialmente, apresento o meu
mais profundo agradecimento ao empenho dessa militância aguerrida
que se integrou na campanha eleitoral encerrada no último dia 06 de outubro. Agradeço pelos 36.966 votos
que obtive em todo o nosso Estado.
Esta votação demonstra que ainda é possível fazer política de forma
militante. Obtivemos esse resultado
com o apoio de cada cidadão e cidadã
que acreditou em nosso projeto, em
nossas propostas e em nosso jeito de
fazer mandato parlamentar e que,
por isso, multiplicou seu voto, fazenda campanha por um ideal, sem receber nada em troca.
Nestas eleições enfrentamos grandes dificuldades, algumas já conhecidas e outras novas. Enfrentamos
uma disputa para ocupar apenas oito
vagas de representação na Câmara
Federal; enfrentamos adversários
com fortes estruturas de campanha;
com amplo apoio dos representantes
do poder econômico; com forte apelo
de tradição hereditária e familiar na
política e com preferência e priorização das cúpulas partidárias.
Tudo isso faz a disputa eleitoral
se transformar, cada vez mais em
uma disputa acirrada, injusta e desigual para aqueles que, como eu, não
contam com esse tipo de apoio. Além
disso, enfrentamos disputas internas
e a descrença da população na políti-

ca e nos políticos.
Apesar de tudo, não nos deixamos
abater diante das dificuldades apresentadas. Enfrentamos a disputa de
cabeça erguida e sem vacilar nas nossas convicções, pois tenho a compreensão que a minha candidatura não
representou um anseio pessoal, ela
representou o desejo e a vontade de

"O meu nome
sempre estará
à disposição
do projeto de
transformação
dessa sociedade,
que continua sendo
desigual e injusta."
muitos companheiros e companheiras e de uma significativa parcela da
população sergipana que almeja ver
um Congresso Nacional com visão social, humanista e com um mandato
que represente, verdadeiramente, a
classe trabalhadora.
Saímos desse processo com uma
boa votação. Mantivemos a terceira
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suplência, mesmo estando em uma
coligação muito forte, e ficamos, mais uma vez, na 11ª colocação geral,
sendo que entre os candidatos do PT,
em Aracaju, fui o mais votado, com
16.347 votos, mais de 9 mil votos à
frente do segundo colocado do
Partido.
Disputamos e ficamos à frente de
candidaturas de peso no cenário político da capital, pelo histórico de disputas para o Executivo, como é o caso de Valadares Filho, que nas eleições de 2012 foi candidato a Prefeito
de Aracaju. No resultado geral do
Estado, obtivemos uma votação superior àquela obtida por Edvaldo
Nogueira, Ex-Prefeito da capital.
Além disso, tivemos um crescimento
eleitoral em 29 cidades, chegando a
dobrar a votação obtida nas eleições
de 2010 em algumas delas.
Agradeço de coração a todos e todas que contribuíram para esse resultado, e digo que temos que seguir em frente. O meu nome sempre
estará à disposição do projeto de
transformação dessa sociedade,
que continua sendo desigual e injusta. Eu acredito nessa militância que
constrói a luta cotidiana e que não
faz da nossa batalha apenas uma disputa eleitoral. Estamos juntos, sempre. A luta continua! Outras batalhas virão e nós seremos os artífices
da nossa vitória!
Iran Barbosa
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| AÇÃO PARLAMENTAR

+ HOMENAGEM

Plano Municipal de Educação: Iran Professor José dos
abre frentes para iniciar à discussão Santos terá nome
vereador Iran Barbosa tem traba- Lei Federal 13.005/14, que instituiu o em rua de Aracaju

O

lhado para que Aracaju dê início à Plano Nacional de Educação (PNE).
Ainda buscando desencadear a discuselaboração do seu Plano Municipal
de Educação (PME), que tem prazo para a são sobre o PME, Iran solicitou o envolvimento do Ministério Público Estadual. Em
sua conclusão: 26 de junho de 2015.
No Dia do Professor, 15/10, o parla- ofício à Curadoria de Educação do órgão,
mentar conseguiu aprovar, na Câmara Iran requereu a realização de uma
Municipal, Requerimento de sua autoria Audiência Pública, no âmbito da Curadoria,
que determina a realização de Seminário, envolvendo todos os atores interessaa ser promovido pelo Legislativo munici- dos, para tratar do tema.
O petista também esteve reunido, no
pal, sob a coordenação da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte daquele dia 4/11, com a direção do SINDIPEMA. Na
Poder, com a participação da Escola ocasião, expôs as ações que vêm impledo Legislativo Municipal, cujo tema se- mentando para que se inicie a discussão do
rá “Plano Municipal de Educação de PME de Aracaju, a fim de que o sindicato
Aracaju – A Lei como Instrumento de também venha a se somar no processo.
Garantia e Ampliação de
Direitos”.
O parlamentar também protocolou na Câmara Municipal, no
dia 30/10, Indicação ao Poder
Executivo para que, através da
Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), dê início ao processo de
elaboração do PME, desencadeando diálogo com outras instituições, que deverão ser envolvidas no processo, a fim de cum- » Iran dialogando com dirigentes do SINDIPEMA
prir com o que determina da

Iran propõe, no Dia da Cultura,
macroplanejamento para o setor
No Dia Nacional da Cultura
(5/11), o vereador Iran Barbosa cobrou, na Câmara Municipal de
Aracaju, muito mais contribuições
para o setor que, em sua opinião, é
significativo para a vida da população. Em especial, o parlamentar cobrou a discussão e aprovação do
Plano Municipal de Cultura da
Capital.
“Quero, no dia dedicado à cultura nacional, cobrar a construção do
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Plano Municipal de Cultura, que a
atual Administração ainda deve à
população de Aracaju", disse.
O vereador, que é membro titular da Comissão de Educação e
Cultura da CMA, apelou para que a
Secretaria Municipal de Cultura priorize a elaboração democrática e
participativa e o envio do referido
plano ao Poder Legislativo. Iran propôs Indicação à Secretaria Especial
da Cultura com esta finalidade.

A atual Rua “J4”, no conjunto Augusto
Franco, no bairro Farolândia, zona Sul de
Aracaju, em breve será denominada Rua
José dos Santos, como uma justa homenagem ao professor da rede pública,
sindicalista e eterno poeta, José dos
Santos, falecido em 2011.
A Indicação que dá o nome do educador
à rua que fica nas proximidades da escola
em que o homenageado lecionou foi uma
iniciativa do vereador Iran Barbosa,
que conviveu durante muitos anos com
ele nas lutas sindical e social, das quais
o professor José tanto participou. A propositura já foi protocolada na Câmara
Municipal de Aracaju,
"É uma singela, mas justa homenagem a
esse companheiro, que faleceu em 2011,
mas deixou um legado de luta e de dedicação à educação, tendo contribuído para a formação de inúmeros jovens, especialmente na região do Conjunto
Augusto Franco, onde morava, e em
áreas vizinhas. Sinto-me honrado em
poder propiciar essa homenagem ao
nosso querido professor e poeta José
dos Santos", argumenta Iran.
O professor José dos Santos nasceu em
Arauá, no dia 15 de maio de 1956 e faleceu
em Aracaju, no dia 29 de janeiro de 2011.

» Professor e poeta José dos Santos

