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ATA DA 01ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL 1 

DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL  2 

Aos vinte três dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, nesta cidade , à Avenida 3 

Amazonas nº 558 – 5º andar – Edificio Lutetia – Centro de Belo Horizonte/Minas Gerais, 4 

iniciou-se a reunião plenária extraordinária do Conselho Estadual de Promoção de 5 

Igualdade Racial – CONEPIR/MG, com o objetivo de discutir a seguinte Pauta: 14 horas 6 

e 30 minutos às 15:00 horas- informe geral; 15:00 horas às 16 horas e 30 minutos- 7 

Planejamento Estratégico de Ações do CONEPIR  para dois mil e quatorze; 17:00 horas- 8 

encerramento.  A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Ronaldo 9 

Antônio Pereira da Silva  (SOS Racismo); Silvia Elizabeth Contreras Morales  - Instituto 10 

de Terras do Estado de Minas Gerais (ITER); Claudia de Cássia Vieira Batista Aguiar da 11 

Secretaria de Estado de Educação  (SEE); Jaime Aronis - Federação Israelita do Estado 12 

de Minas Gerais (FISEMG); Clever Alves Machado-Coordenadoria de Promoção da 13 

Igualdade Racial (SEDESE); Sandra Maria da Silva- Associação dos Quilombos de Bom 14 

Despacho (AQBD). Ainda, têm a presença dos colaboradores: Milton Damásio Duarte da 15 

Associação Ébano- Movimento de consciência Negra de Nova Lima; Antônio Carlos 16 

Clemente da Associação Ébano- Movimento de Consciência Negra de Nova Lima; Ana 17 

Lucia da Silva; Grace Custódio; Delmo Roncarati- Universidade Federal de Minas Gerais. 18 

O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva lê a justificativa da conselheira Beatriz 19 

Eufrásio que não está presente. O presidente inicia a reunião passando a palavra para 20 

Ana Lucia de Nova Lima, que apresenta o jornal com o relato das atividades de dois mil e 21 

onze, dois mil e doze e  dois mil e treze da Coordenadoria de promoção da igualdade 22 

racial de Nova Lima e exibe o projeto do calendário em que figuram crianças com 23 

cabelos afrobrasileiros. Clever Machado parabeniza toda a equipe da coordenadoria de 24 

promoção da igualdade racial de Nova Lima. O presidente informa que a reunião da 25 

plenária extraordinária é para tratar do planejamento estratégico do conselho para dois 26 

mil e quatorze. Tendo em vista a presença de apenas quatro conselheiros, não será 27 

possível proceder à votação. Silvia Elizabeth Contreras Morales sugere que a reunião 28 

para o discutir o planejamento estratégico tenha lugar na Cidade Administrativa. O 29 

presidente Ronaldo Antonio Pereira da Silva faz menção à lei 21.152, lembrando que a 30 

ela poderá ser discutida na mesma reunião que tratará do planejamento. Silvia Elizabeth 31 

Contreras Morales discorre sobre o projeto de promoção da igualdade racial para a 32 

questão da regularização fundiária e solicita os três projetos de lei para serem discutidos 33 

na primeira reunião ordinária do conselho. Acrescenta, ainda, avaliar a questão da 34 
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regularização fundiária. Sandra Maria da Silva complementa  a exposição da Sra. Silvia 35 

Elizabeth Contreras Morales solicitando a convocação dos conselheiros da sociedade  36 

civil para realizar o planejamento para dois mil e quatorze, bem como a  apresentação de 37 

justificativa em caso  de ausência. Sandra Maria da Silva informa que o Sr. Williman está 38 

cobrando a presença do CONEPIR nas reuniões. Silvia Elizabeth Contreras Morales 39 

também questiona a ausência dos conselheiros da sociedade civil, mencionando o 40 

conflito  de Verdelândia (Brejos do Crioulos) se referindo ao oficio enviado ao INCRA. 41 

Clever Machado comunica que a SEDESE acionou a rede de proteção para que todas as 42 

providências cabíveis fossem tomadas. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva 43 

ressalta que o conselho está atuando no caso de Brejo dos Crioulos e que não deixou a 44 

comunidade sem apoio. Silvia Elizabeth Contreras Morales solicita que a Federação 45 

encaminhe uma nota de repudio ao prefeito de Verdelândia pela atitude tomada e que o 46 

documento traga a assinatura da coordenadoria e do conselho. Salienta que as pessoas 47 

devem saber que estão todos atentos ao desenrolar dos fatos naquela cidade. Sandra 48 

Maria da Silva pede o apoio do conselho e da coordenadoria para redação de oficio para 49 

a sexta câmara de Brasília que trabalha com as comunidades quilombolas. Essa câmara 50 

irá encaminhar os dados da pessoa  a quem deverá ser endereçado o oficio. A respeito 51 

da Lei 21152, Clever Machado observa que o conselho fez uma proposta para 52 

concessão de títulos de regularização fundiária dos territórios quilombolas. Clever 53 

acrescentou que na Assembleia  foram retiradas algumas propostas a lei, que continha 54 

mais artigos. Clever sugeriu agendar uma reunião com o deputado Wander Borges para 55 

que ele leve o projeto ao Governador. Silvia Elizabeth Contreras Morales relata que teme 56 

que o senhor deputado Wander Borges não aja em prol do assunto, se omitindo, pois 57 

quando era secretario de Regularização Fundiária não o fez. Ressaltou que confia mais 58 

nas ações do deputado Rogério Correa. A conselheira Silvia lança a pergunta sobre qual 59 

a proposta vai ser entregue, a que está pronta ou será elaborada outra? Clever  60 

Machado responde que a  proposta já está pronta e será entregue ao governador. 61 

Acrescenta, o conselheiro,  que o projeto saído da mesa permanente foi enviado para o 62 

deputado Wander Borges e despachado para o Governador. O presidente Ronaldo 63 

passa a palavra para Ana Lucia que fala sobre a violência contra a juventude negra e a 64 

juventude viva da cidade de Nova Lima, acrescentando que morre um jovem 65 

assassinado todos os dias na cidade. Ressalta que ela está pedindo ao conselho para 66 

ajudar nesse desafio de minimizar a violência em Nova Lima. O presidente recorda a 67 

reunião realizada na OAB e ressalta que foi voto vencido, acrescentando que ou o 68 
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governador e a presidente entram nisso ou não será resolvida a questão do Brejo dos 69 

Crioulos. Para Sandra Maria da Silva o governador deve ser cientificado do assunto. O 70 

presidente sublinhou que o deputado Durval de Barros pediu a prisão do prefeito, a 71 

intervenção da guarda nacional e a retirada de todo o policiamento.  Enfatizou, ainda, 72 

que o conselho deve se mobilizar para divulgar o que o prefeito está fazendo. Sandra 73 

Maria da Silva relata que a comunidade quilombola entrará no programa de proteção, 74 

uma vez que o pedido já foi encaminhado. Silvia Elizabeth Contreras Morales ao 75 

discorrer sobre a comunidade do Baú relata que o quilombola Antônio ficou sozinho 76 

durante a audiência, pois a advogada só chegou ao final da sessão. Silvia finalizou 77 

observando que a promotoria e a advogada devem ser pressionados. O Presidente 78 

Ronaldo Antônio Pereira da Silva recomenda marcar reunião para discutir o 79 

planejamento do Conselho para dois mil e quatorze e inicia o debate sobre qual 80 

metodologia utilizar. Silvia Elizabeth Contreras Morales adverte que toda e qualquer 81 

denuncia deve ser registrada no NAVCRAD, para que se tenha controle da demanda  e 82 

para que se mantenha o núcleo funcionando. Clever Machado sugere ao presidente 83 

Ronaldo que ele aproveite a reunião com a subsecretária Maria Juanita e cobre uma 84 

secretária executiva para o conselho, pois conselho sem secretária executiva deixa a 85 

desejar e as funcionárias ficam sem comando. O presidente Ronaldo Antonio Pereira da 86 

Silva ponderou que a subsecretária Maria Juanita  certamente irá tratar da eleição do 87 

conselho e que será aberto o terceiro edital, refletindo que a sociedade civil não quer se 88 

comprometer com o processo eleitoral. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silvia, 89 

acatando sugestão do Clever Machado, convida  os conselheiros Jaime Aronis, Silvia 90 

Elizabeth Contreras  Morales e Sandra Maria da Silva para a reunião com a 91 

subsecretária Maria Juanita, no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e quatorze às 92 

quinze horas. Sem mais a acrescentar, o presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva 93 

encerra a plenária e eu, Dirlene Ribeiro Lopes, funcionária do CONEPIR lavrei a 94 

presente ata.               95 
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Ronaldo Antônio Pereira da Silva - 99 

 100 

     Claudia de Cássia Vieira Batista Aguiar - 101 

 102 
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Jaime Aronis –  103 

 104 

Clever Alves Machado- 105 

 106 

Sandra Maria da Silva - 107 

 108 


