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Moção em apoio ao vereador Jhonatas  

Monteiro, PSOL Feira de Santana 

 
Nós, professores e professoras, reunidos e reunidas na assembleia da Associação 

dos/das Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Adufs-BA), seção 

sindical do Andes-SN, no dia 2 de agosto de 2022, aprovamos uma moção em apoio ao 

Vereador Jhontas Monteiro (Psol). 

Jhonatas Monteiro, homem negro e periférico, foi o vereador mais votado da história do 

Município de Feira de Santana, na eleição de 2020. Tem sua prática política marcada 

pela atuação em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e no combate às 

desigualdades sociais. Contudo, a atuação do seu mandato parece atravessar os 

interesses daqueles e daquelas que se beneficiam com a desigualdade e, por isso, não 

abrem mão dos seus privilégios.  

Na última semana, o vereador veio a público denunciar mais um grave ataque racista e a 

ameaça sofrida por ele e sua família. Desta vez, através de um e-mail no qual a autoria é 

assinada como se fosse uma secretaria municipal de Feira de Santana, foi chamado, 

entre outras coisas, de “preto fedido”. Jhonatas Monteiro e sua família também foram 

ameaçados de morte, caso o legislador não pare de falar com a imprensa. Ainda na 

mensagem, exige-se que o edil respeite a Guarda Municipal e o Município de Feira de 

Santana.        

Além de repudiar fortemente as ameaças sofridas pelo vereador e sua família, imprensa 

e trabalhadores e trabalhadoras da Educação, a assembleia da Adufs exige que sejam 

apurados os fatos com celeridade, inclusive aqueles ocorridos no dia 1º de abril de 2022, 

quando alguns agentes da Guarda Municipal atacaram brutalmente os/as que defendem 

a educação da classe trabalhadora.  

    Assembleia da Adufs  

Feira de Santana (Ba), 2 de agosto de 2022. 
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