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MOCAO DE R E P U D I Q N° 002 / 2022

Senhores Vereadores:

O vereador Fabiano Galvao vem a publico manifestar o mais profundo 
sentimento de repudio a mais um caso de racismo contra a populapao Negra, em 
especifico contra a funcionaria publica da cidade de Cajamar, que sofreu insultos 
ofensivos.

Este ato racista e quaisquer outros de natureza preconceituosa maculam a 
imagem de todos nos Brasileiros e Cajamarenses, provocando indignagao e 
perplexidade naqueles que tem ciencia de que a cidadania, a tolerancia e a fraternidade 
nao tem cor, religiao, vinculagao partidaria: somos filhos da mesma Patria que nos 
acolhe gentilmente com todas diferengas que possamos ter, pois nesta Patria 
todos iguais.

somos

Esta atitude reforga a necessidade de darmos sequencia a luta contra a 
discriminagao racial, os preconceitos, de qualquer natureza, e especialmente contra a 
desigualdade abissal que marca historicamente a populagao Negra no Brasil. 
Acontecimento como este juntam-se a tantos, repetidamente noticiados, e a tantos 
outros repetidamente omitidos e silenciados. Entao, quern repudia esta mazela social 
nao pode se calar, tem que reconhece-la oficialmente, tem que enfrenta-la 
vigorosamente, por um lado, manifestando-se e repudiando toda e qualquer ocorrencia 
de racismo ou violencia contra a populagao Negra ou do diferente; por outro lado, 
tomando as providencias praticas necessarias e cabiveis para que a situagao seja 
investigada e os responsaveis penalizados, conforme previsto em Lei.

solidariedade a funcionaria publica da cidade de CajamarExpressamos a nossa ,
protestando contra a violencia arbitraria a que foi submetida, como tambem mamfesta- 

se solidario a todos aqueles, conhecidos ou anonimos, que vem sistematica e
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de diferengas que Ihe sao impostas, o que causa 
diretamente associados ou decorrente do preconceito.
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CONTINUAQAO DA MOQAO DE REPUDIO N° 002/2022

APRESENTO esta MOQAO DE REPUDIO, com a finalidade de expor minha 
indignapao e minha solidariedade a todos os que sofrem racismo

antes /18 de Marpo de 2022.Plenario Ver. Waldomiro do:
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