CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
TRIÊNIO 2020-2023
Moção de Apoio e Solidariedade a Vereadora Paolla Miguel do Partido dos Trabalhadores.
Na ultima segunda-feira dia 08/11/2021 durante a fala da Vereadora Paolla Miguel em sessão da câmara
de vereadores de Campinas –SP, um grupo de racistas que se encontrava dentro das dependências da
casa do povo Campineiro atacaram a Vereadora com ofensas racistas as quais nos recusamos a
reproduzir neste documento, mas fazemos aqui o registro que tais ofensas foram filmadas pelo sistema de
segurança da Câmara de Vereadores e são de conhecimento publico após veiculação na mídia local,
assim como nas redes sociais da Vereadora.
Cabe também registrar que a Vereadora Paolla Miguel é negra e atua de forma incansável no combate ao
racismo e na promoção da cultura negra, duas tarefas extremamente necessárias diante de uma
sociedade que em parte apresenta esse comportamento desprezível e maldoso, jovem a vereadora ainda
cumpre o valoroso papel de mostrar a juventude negra de nossa cidade que é possível chegar aos
espaços de decisão e assim enfrentar o racismo estrutural que existe em nossa sociedade.
O debate que ocorria na Câmara no momento do ataque era sobre um projeto de lei do Vereador Nelson
Hossri que pede a proibição da exigência do comprovante de vacinação ou passaporte sanitário para
acesso a eventos como festas, casas de show e estádios, enquanto a Vereadora Paolla fazia sua fala
contraria ao Projeto de Lei o grupo composto por homens e mulheres, apoiadores do projeto de lei,
começaram os ataques e mesmo diante do veemente protesto por parte da Vereadora e dos demais ali
presentes o grupo protagonizou uma verdadeira cena de horror, por fim a sessão foi suspensa.
Campinas tem um histórico vergonhoso, terra na qual o período de escravidão no Brasil teve aqui seus
mais cruéis castigos, teve aqui a maior resistência contra a abolição da escravidão, cidade que não
preserva sua historia e busca apagar a sua origem escravocrata. Essa agressão, esse crime, mostram o
quão recente é o período em que os ancestrais brancos dessas pessoas eram Senhoras e Senhores de
escravos. Essas ideias precisam apenas de espaço para que possam sair apenas da retórica e serem
postas em pratica.
Por isso esse conselho vem através desta moção de solidariedade se posicionar ao lado da Vereadora
Paolla Miguel e dizer um basta ao racismo e afirmar seu mais íntegro compromisso na promoção da
igualdade racial e da reparação histórica que a sociedade Brasileira deve a toda população negra, nenhum
passo para trás e basta de racismo.
Conclamamos as autoridades a conduzirem uma investigação seria e eficaz a fim de responsabilizar
criminalmente os envolvidos nesse ato repugnante. E que seja apurado a eventual participação de
parlamentares na organização dessa ação a qual tem características de uma ação previamente planejada.

Campinas, 10 de novembro de 2021.
Conselho Municipal de Saúde
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