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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATESOBRE O DIA INTERNACIONAL PELA
ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL.

RESOLUÇÃONº 15/2021

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022, às 18h00 min, reuniram-se no
Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para Audiência Pública, instituída através
do Requerimento nº 792/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17 de
fevereiro de 2022. Os trabalhos foram abertos pelo vereador Ramon, do Mandato Coletivo
Ramon Todas as Vozes, que inicialmente saudou a presença de todas e de todos que
participam tanto presenciaimente, como remotamente, da reunião pública proposta pelo
mandato coletvo Ramon Todas as Vozes, que faz hoje, uma reflexão e um debate sobre o
dia 21 de Março, dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial e à Intolerância
Religiosa, tãopresente em nossopais, estado e que recentemente, registrou um caso de
intolerância religiosa em nossa cidade. Iniciando os debates dessa reunião, com a
participação de diversos convidados, como pesquisadores, acadêmicos, militantes contra o
racismo e Intolerância religiosa, bem como, de coletvos e entidades ativistas, Passou à
palavra para Palmira Souza, da cidade de Bauru, integrante de religião de matriz aficana é
miltante de movimentos contrao racismoea intolerância relgicsa. Fez uma análise sobre
o racismo e a intolerância e disse ser necessário que esses temas sejam debatidos nas
escolas, dando oportunidades e capacitando osprofessores para poder resoler situações.
que ocorrem até mesmo dentro das salasde aula, Quem é do culto de matriz aicana sabe
que o que conviver com a crueldade. O racismo mata, coloca filho pra fora de casa,pois.
muitos pais não aceitam a escolha de um filho por uma relgião de matriz aficana e quem
os acolhe são os tereiros. Tudo isso poderia ser diferente se houvesse acolhimento por
parte da sociedade e dos professores. A segui, o vereador Ramon passou a palavra para
Patrícia Cardoso, coosereadora do mandato Ramon Todas as Vozes, Patricia
cumprimentou todas as pessoas presentes e as que participam de modo vifual e em
seguida chamou para falar, Sivana Verissimo, coordenadora da Rede Nacional de
Mulheres Negras no Combate a Violência Antes de passar a palavra, Patricia fez a letura
do cumiculode Silvana, que demonstra sua atuação naluta das mulheres, pelos direitos.
humanos e contra o racismo, além das homenagens e prêmios nacionais e intemacionais
que recebeu. À seguir, Silvana agradeceu o convite para participar dessa reunião e antes.
de iniciar sua fala pediu um minuto de silêncio em homenagem a todas as pessoas qué
foram assassinadas em decorrência de racismo. porque esse dia 21 de março, foi

promulgado pela ONU devidoao massacre que ocorreu na África do Sul em 1960, onde
mais de 60 jovens negros foram assassinados. Após Iranscorrido o minuto de silêncio,
Silvana fez um resgate histórico da situação do negro para queseja entendido por todos
queo tacismo é um mau, um câncer da sociedade e precisa ser combatido. Fez um telato
sobre o racismo no Brasile no mundo, destacando a violência do racismo estruturante das
relações de poder. Falou sobreoideal de branqueamento que se desenvolveu em vários
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países das Américas a partir da metade do século 19, Aliado a esse ideal, se buscou
eliminar a presença física através do incentivo e do favorecimento da imigração europeia,
bem como apagar qualquer herança civilizatória africana. Disso também que o Brasil foi o
último paísa abolir a escravatura, com uma falsa abolição, sendo que os descendentes
carregamofardo da exclusão social até osdias atuais. O Brasil foi o único pais da América
Latina que não deu nenhuma reparação aos mais de 300 anosde trabalho forçado e esse
é um dos principais motivos da população negra viver nessas condições até os dias de
hoje, ou seja, de acordo com o IPEA, as pessoas negras representam 70% dos
desempregados, 65% dos não tem acesso à educação, 71% dos que não tem moradia e
85% moram na periferia, em áreas insalubres e sem saneamento básico. Essa situação foi
agravada com a chegada da COVID 19. Disso aindaque, a cada 23 minutos, um jovem
negro é assassinado, chegando a 60 mil negros assassinados por ano. A cada uma hora e
meia, uma mulher negra é vítima de feminicídio no Brasil. Falou tambémsobre os ataques
que sofrem as comunidades religiosas de matrizes africanas, que em 2021 aumentou em
mais de 500%. Esses ataques vão desde xingamentos até queima de terreiros,
Recentemente, tivemos aqui em Ribeirão, ameaça de morte ao rapaz, dentro da
universidade, por ele ser adeptoareligião de matriz afficana. Vergonhosamente isso
acontece cotidianamente em nossopais, embora estamos no século 21. Disse ainda que
acredita muito na força da educação para combater o racismo. No Brasil, há mais de 15

anos, existe a Lei 10.639, mas por má vontade ou por ser um pais extremamente racista,
ela nunca foi implementada. Disse acreditar, que a implementação dessa lei,

principalmente nas escolas, poderia ter melhorado a situação. Falou também sobre a
violência política, ondea representação dosnegros e negras é insignificante, embora em
2020,teve um aumento de 15% nas candidaturas da população negra. Mas, isso ainda não
é suficiente, onde a população negra represonta 56%, Temos visto vereadoras negras
serem atacadas em vários estados do país, o que demonstra que o racismo institucional
está muito presente no Brasil. Finalizou saudando os organizadores de tão importante
discussão e conciamando os presentes a serem antirracistas, porque o racismo é um
câncer da sociedade que aniquila vidas, adoece, mata e precisa ser combatido, Em
seguida, Patricia Cardoso convidou para falar, Jaqueline Galegos Lara, comunicadora
Social, membro da União Nacional do Povo Afro-Equatoriano e também membro do
Coletivo de Base Afro Comunicaciones Equador que luta pelos direitos de comunicação
das mulheres negras contra o racismo e a escravidão modema. Patrícia disse ter
“conhecido Jaqueline em 2018, numa reunião do Conselho Interamericano de Direitos
Humanos e em Defesa das Religiões de Matriz Africana e desde então, continuam
mantendo contato, tendo inclusive, montado um grupo de mulheres afro-latino-americanas.
Jaqueline, que participou da reunião de maneira remota, diretamente do Equador, saudou
todas e todos e disse da importância da luta das mulheres negras contra todasas formas
de racismo, desde o estrutural,até o cotidiano, que partiu de uma forma ondeo capitalismo
pode tratar o negro como objeto, ou seja, comprando e vendendo. Hoje, em muitos países,
emespecial nas Américas, existe a escravidão moderna, onde 85% da mão de obra é
composta por homens e mulheres negras,além do não terem acesso à educação, crianças
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que não são registradasepor isso não fazem parte do Estado e não tem direitos. Essas
formas estruturais seguem criminalizando a população negra. Disse entender que é
importante, além das politicas públicas, práticas reais que possam reconhecer a auto
determinaçãoeorespeito aos povos, atendendoa uma agenda antiracista que seja capaz
de erradicar o preconceito. Em seguida, o vereador Ramon, trouxe para conhecimento e
discussão, uma denúncia de racismo religioso, que ocorreu em nossa cidade, com João
Vitor, um trabalhador terceirizado do setor de limpeza, dentro de uma universidade,a
UNAERP, não sendo essaaprimeira vez, porque já acorreu violência contra cotistas e
agora racismo contra religião de matriz africana. Foram feitas pichações nas paredes,
atacando sua religião e pedindo a sua retirada da universidade. Esse caso teve muita
repercussão. As comunidades religiosas fizeram denúncias a nível nacional, teve amplo
apoio, mas, a nível local as denúncias não surtram efeito e após seu pedido do
providências tanto na UNAERP, quanto na empresa terceirizada que ele tem vinculo, a
resposta foi a pior possível. Acatando a violência sofrida, a resposta foi retirá-lo de seu
local de trabalho. Vereador Ramon colocou seu mandato à disposição de João, para atuar
nesse caso. Hoje ele não podeestar presente, mas mandou um vídeo contando tudo que
ocorreu, que em seguida foi exibido na integra, encontra-se gravadoe seu teor faz parte
integrante da ata. Ato continuo, vereador Ramon, lamentou a atitude e omissão tanto da
UNAERP, quanto da empresa terceirizada que, ao trocar João do seu posto de trabalho,
legitimaram a violência do agressor racista. Dando continuidade, sobre o caso do João na
UNAERP,Ricardo Brito, pergunta se existe flmagens, seele viu as pichações em seguida,
ou sejá tinha passado tempo e o vereador Raman responde que conversou com ele sobre
isso e ele coloca essa possibilidade de Identificar o agressor, masaté agora ele não
conseguir e a Universidade não esteve aberta para auxiliar na investigação. Patrícia
Cardoso, disse que além desse caso concreto, é necessário conversar com as
universidades,escolas e empresas,para saber qualé a política contra o racismo e racismo
teligioso, porque esses casos já aconteceram diversas vezes. Então não basta apenas
investigar esse caso do JoãoVitor, mas teratitudes e politicas antirracistas. A seguir, usou
a palavra Luciete, assistente social, militante do movimento negro e coordenadora estadual
do PSOLISP. Luciete agradeceu o convite para participar de tão necessário e importante
debate, nãosó para os descendentes de africanos ou os que carregam na pele a herança
de um antepassado que foi escravizado, mas para toda a sociedade, que para ser
Saudável, não pode haver racismo. Disse Luciete, que já foi brilhantemente pontuada, nas
falas anteriores, a importância do 21 de março, como dia intemacional de combate e de
eliminação das práticas preconceituosase racistas. Esse dia é mundial porque ocorreu em
um país com caracteristica e implementação racista e muito perversa, entretanto, é preciso
trazer essa prática para o nosso cotidiano, onde também existem essas práticas violentas,
não só religiosas, mas também políticas. Citou comoexemplo, umacâmara de vereadores,
que embora a população negra represente 56% da população, tem apenas um vereador
negro. Algoestá erradoesãoas práticas estruturais do país e também o fechar de olhos.
Comodizia Lélia Gonçalves: "o racismo também pode ser uma não açãocontraoracismo”.
|sso vem a corroboraro episódio sofrido pelo João Vitor, dentro do seu local de trabalho,
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onde as pessoas responsáveis, não agiram como deveriam fazer, preferindo fechar os
olhos e se omitir diante do racismo porele sofrido. Outra questão abordada porLuciete,
refere-se as leis existentes contra o racismo. Disse que elas são importantes, mas porsi
só, elas não dão conta de inibir o racismo,as violências e os crimes. É necessário uma
união das leis com a educação e comofomento àspráticas antiracistas. Só assim,
teremos um sociedade mais justa, com dias melhores,com saúde física e mental, porque
racismo adoece e mata. E para que o combate ao racismo tenha sucesso, é necessário o
comprometimento do poder legislativo e de toda a sociedade. Disse que é muito
Significativo ver o Mandato Ramon Todas as Vozes, propondo projetos de lei como o Mãe
Gilda, que fomenta diálogos para combateroracismo religioso e Isso é importante para
toda sociedade. Disse por fim, que o 21 de Março é importante, mas essa data só se torna
importante quando se pode fazeresse diálogo sobre o significado dele, a importância da
sua manutenção na nossa sociedade e a importância em criar espaços saudáveis e livres
de racismo. Lembra também, que o 21 de Março tambémé o dia intencional da poesia, e
termina sua fala, declamando um lindo e emocionante poema, do professor Betinho,
membro doCirculo Palmarino, comotitulo - Identidade. O vereador Ramon agradece a
Luciete, por sua brilhante contribuição a esse debate. A seguir, chama para usar a palavra,
Anita Siva, coo-vereadora do Mandato Ramon Todasas Vozes e liderança comunitária,
com trabalho importante na região norte. Anita deu um depoimento pessoal, fazendo um
felato sobre o seu passado, quando ainda muito jovem, trabalhou em uma confecção,onde
as trabalhadoras negras eram obrigadas a chegar uma hora mais cedo para limpar a
fábrica, o que não era exigido das brancas.Essa discriminaçãoa fez refletir e reagir desde
muito cedo. Hoje, trabalhando com comunidades pobres e negras, chegaatriste conclusão
de que a siluação atual não mudou e que ainda é preciso muita lutaeuniãoeesse país só
vai mudar através da educação. Em seguida, o vereador Ramon chamou para fazer uso da
palavra,a assistente social Kelly Amaral Brito, membro do PSOL,pesquisadora na parte da
saúde da mulher negra,atua também noSetorial de Negros e Negras e na Rede Emancipa
de Educação Popular. Kelly iniciou agradecendoe parabenizando o Mandato Todas as
Vozes por essa importante oportunidade deestar dialogandoe ocupando esse espaço.
Disse que muito se falou sobre intolerância e será que isso significa nos tolerar? Sefor
isso, nos tolerar significa que existe algo hegemônico,algo queé validado e algoque deve
permanecer em detrimento de nossa própria existência e da nossa cultura. Quando
usamos o termo tolerar, estamos falando de algo que é adequado, ou inadequado, algo
que é correto, ou errado, algo que é racional, ou irracional, Dessa forma, até quando
vamos pedir que nos tolerem? Nós existimos e ajudamos a construir esse pais no braço.
Estamos falando deparadigmas e é nesse lugar que noscolocam. Ora nos colocam na
posição de uma população perseguida e ora em uma posição de quem persegue, portanto,
há uma oscilação, porque somos colocados em um padrão eurocêntrico mundial, que
define o que é ou não é válido. Com esses paradigmas, querem eliminar a nossa
existência e a nossa história de luta, mas ela permaneceaté que estejamos representados
nos mais diversos espaços. Ainda, parabenizou o Mandato Ramon Todas as Vozes que
sempre ressalta a importância da politica voltada à população negra. Também se



solidarizou com os mortos da guerra imperialista entre Ucrânia e Rússia, pois esses paises.
nos dominam e o Brasil é um

pais
capitalista dependente e periférico. Precisamos estar

atentos, com esse domínio expansionista que nos afeta. Kelly também se solidarizou com a
comunidadeNova União, que está sofrendo a possibilidade de uma reintegração de posse.
Nossa luta é pelo direito à moradia, à cidade e à regulamentação fundiária. Finalizou
dizendoque a população negra construiu esse pais e tem o direito de viver, para além de
sobreviver. Vereador Ramon, ao términoda fala de Kelly, disse que elaofez lembrarda
frase de Conceição, que diz: "Eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não
morrer”. Disse ainda Ramon,que o mandato coletivo, composto de maioria negra,pensa a
sociedade, pensa Ribeirão Preto, com esse olhar para a questão racial e quem sofre essa
violência é a população negra e periférica e é preciso resistir e lutar por mais direitos.
Dando continuidade,o vereador Ramon, chama o professor Mauro, dirigente da APEOESP,
para fazer uso da palavra. Disse Mauro que hoje é um dia muito importante para a
comunidade negra. É um dia em quese devegritar bem alto contra qualquer tipo de
preconceito. Faz um saudaçãoao mandato popular que tem uma representação de negros
e principalmente de mulheres negras, que levam esse debate para a cidade, onde há tanta
discriminação. Disse ainda que com relaçãoareintegração de posse da Vila União, é
necessário que todosestejam organizados e unidos para que isso não venha acontecer.
Após, Patrícia Cardoso agradeceu a contribuição de todos e de todas que se
manifestaram, dizendo ainda que se sente contemplada com as falas, querendo apenas
acrescentar a questão dos vários países que estão em guerra. A mídia apenas notícia os.
confitos que ocorrem na Europa, entretanto, vários paises estão sofrendo as
consequências da guerra, como o lêmen, com milhões de mortos, a Ásia, a África, com
crianças sendo decapitadas, Colocam fuzil nas mãosdas criançase desapropriam suas
terras. Quandose refugiam, são colocados em barcos que muitas vezes afundam no mar e
se conseguem chegar, são impedidas de entrar em outrospaíses. No Brasil, também.
estamosem siluação de guerra, quando temos mulheres, crianças, homens e jovens sem
comida, moradia, educação de qualidade, saúde, quando pessoas estão sendo
encarceradas ou mortas pela polícia. Patrícia fala ainda sobre o projeto de lei queserá
apresentado essa semana e pede o apoio de todos. Diz queo projeto fala em intolerância,
mas o que queremos nãoé sermos tolerados, mas sim respeitados. Esse projeto - Mãe
Gilda, é uma homenagemaela e a todasas pessoasque softem comoracismo religioso.
O vereador Ramon, agradece a Patricia por sua fala o diz que o projetode lei apresentado
é muito importante a nível nacional e também para Ribeirão Preto. Está em nossa agenda
e na agenda do movimento negroe precisa ser pautado em todos osespaços. Por mais
que isso incomode, vamos continuar com muitos projetos delei, porque estamos aqui para
defender nossos direitos, nossos valores, nossas crenças, nossa ancestralidade, nossas
familias e nossa comunidade. Por fim, o vereador Ramon, agradeceu todas o todos pelas
presenças, pelas contribuições e disseque vai informarsobre o andamento do projeto de
lei MãeGilda, esperandoque o Legislativo e o Executivo se sensibilizem pela aprovação
e posterior sanção, tendo em vista a sua importância para a cidade, Todas as
manifestações e depoimentos foram gravados na integra e a mídia está encartada nos



4 Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado do 590 Paulo,

autos. Nada mais havendoa tratar ou deliberar, a reunião foi encerradaàs 19:46 horas,
tendo sido a mesmagravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parte integrante
desta ata nos termos da Resolução nº4612018 e está devidamente juntada aos autos. Eu,
Emir Aparecida Martins Paulino((C4 |)sorvidora designada, lavrei a presente ata que
depois de lidae aprovada, viassinada

polo
yereador que presidiu a audiência pública.sá LIC. /Lamen Mudas

Mandato Coletivo Ramon Todas as Vozes —

Presidente


