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ATA DA 06ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 1 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL  2 

Aos trinta dias do mês de julho 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 ordinária do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade 5 

Racial – CONEPIR/MG, com o objetivo de discutir a seguinte Pauta: de 14 horas e 30 6 

minutos às 15 horas - informe geral; 15 horas  às 16 horas – Mudança da Delegacia de 7 

Crimes Raciais; 16 horas às 16 horas e 45 minutos-  Aprovação do Plano da Violência 8 

Contra a Juventude Negra; 17 horas- encerramento. A reunião contou com a presença 9 

dos seguintes conselheiros: Ronaldo Antônio Pereira da Silva – SOS Racismo;  Grécia 10 

Mara Borges da Silva- SEPLAG- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Ellen 11 

Alves de Oliveira- SEC- Secretaria de Cultura; Patrícia Regina Papini Pádua-SEDS- 12 

Secretaria de Estado de Defesa Social; Lucia de Fátima Santos do Livramento- 13 

UNEGRO- União de Negros pela Igualdade Racial , têm a presença dos Colaboradores: 14 

Mariana de Paula-CAO- Direitos Humanos Ministério Público de Minas Gerais;  Cesar 15 

Bahia - Assessor da Deputada Maria Tereza Lara; Bruno Cardoso- Comissão pastoral da 16 

Terra; doutora Nívia Mônica Silva- Ministério Público. O presidente Ronaldo Antônio 17 

Pereira da Silva inicia à reunião com atraso às quinze horas, lê as justificativas dos 18 

conselheiros e colaboradores  ausentes: Clever  Alves Machado, Agda Marina Ferreira 19 

Moreira e Silvia Elizabeth Contreras Morales. Apresenta todos os conselheiros e 20 

convidados. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva, passa a palavra para a 21 

convidada Bruna Sarah Salomão, representante da diretoria de suporte e apoio aos 22 

conselhos de direito, a qual relatou sobre a questão das eleições do Conselho Estadual 23 

de Promoção da Igualdade Racial, ressaltando a reunião da comissão eleitoral realizada 24 

no dia 17 de julho de 2014, que deliberou pelo cancelamento do antigo edital de eleição, 25 

devido à várias falhas do edital, resguardando o Conselho Estadual de Promoção da 26 

Igualdade Racial de uma possível anulação do processo eleitoral, acrescentando ainda, 27 

que uma resolução pedindo o cancelamento do edital deverá ser publicada no Diário 28 

Oficial e também a ratificação por meio da plenária de que a convocação de uma nova 29 

eleição será realizada pelo presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade 30 

Racial o senhor Ronaldo Antônio Pereira da Silva. Ressalta ainda, que na reunião 31 

plenária deverá se decidir as datas e cronograma de eleição, a ser realizada o mais 32 

breve possível, acrescenta ainda, que a conselheira Claudia de Cassia Aguiar, da 33 

secretaria de educação foi a responsável por elaborar e fazer modificações no edital, a 34 
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aprovação do novo edital deve ser feita na próxima reunião da comissão eleitoral, para 35 

que o novo edital possa ser publicado. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva 36 

solicita a Bruna Sarah Salomão que explique aos conselheiros o processo de eleição. 37 

Bruna Sarah Salomão ressalta que deu a sua opinião jurídica na reunião da comissão 38 

eleitoral, sobre o cancelamento do edital já que as datas estavam erradas e não foram 39 

cumpridas, além da questão de que o site que divulgaria o edital não estava em 40 

funcionamento, em virtude do processo eleitoral. Explicou, assim que, em respeito a 41 

vários princípios, como o da publicidade, caso alguma entidade se sentisse prejudicada 42 

pelo processo eleitoral, da forma como havia sido divulgado, poderia ocorrer a anulação 43 

do mesmo e perda dos trabalhos já realizados. Acrescenta ainda, que a decisão da 44 

comissão eleitoral foi por unanimidade sobre o cancelamento do processo eleitoral. 45 

Informa ainda, que segundo o regimento interno do Conselho Estadual de Promoção da 46 

Igualdade Racial as entidades participantes do processo eleitoral precisam ter um 47 

cadastro prévio no conselho. Grécia Mara Borges da Silva sugere a publicação do edital, 48 

após as eleições governamentais de 2014, acrescenta ainda, analisar uma forma de 49 

divulgação do edital para a sociedade civil. Bruna Sarah Salomão sugere a divulgação 50 

por carta assinada com aviso de recebimento, ressaltando que os mandatos de diversos 51 

conselheiros estão vencidos. Acrescenta ainda, a importância de constar na pauta da 52 

próxima reunião de o tema referente ao processo eleitoral. Patrícia Regina Papini  Pádua 53 

pergunta a respeito do conselheiros governamentais, lembrando, que os mandatos de 54 

alguns estão vencidos. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva informa que os 55 

conselheiros governamentais são indicações dos secretários. Patricia Regina Papini 56 

Pádua sugere a organização dos conselheiros governamentais. Bruna Sarah Salomão 57 

informa a importância da comissão eleitoral se reunir o mais rápido possível, pois 58 

existem vários pontos omissos no regimento interno em relação a eleição e cabe a 59 

comissão eleitoral decidir. Ressalta ainda, a seriedade da comissão eleitoral em levar à 60 

plenária as decisões mais importantes, para se resguardar. Grécia Mara Borges da silva 61 

recomenda enviar um e-mail para os conselheiros governamentais, para que informe ao 62 

conselho a data da nomeação e a possibilidade de recondução. O presidente Ronaldo 63 

Antônio Pereira da Silva informa que o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Crimes 64 

Raciais e de intolerância vai mudar para a praça da liberdade, no edifício do BDMG, rua 65 

da Bahia, acrescenta  ainda, a convocação de uma reunião plenária extraordinária no 66 

novo núcleo, a ser marcada. Patrícia Regina Papini Pádua observa que a divisão irá 67 

atender casos de família. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva discorre sobre o 68 
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Plano da Juventude Viva; Violência Contra a Juventude Negra. Patrícia Regina Papini 69 

Pádua declara que  nunca foi convocada para a elaboração do Plano da Juventude Viva. 70 

O presidente Ressalta os componentes da comissão para elaboração do Plano da 71 

Juventude Viva, Clever Alves Machado Ronaldo Antônio Pereira as Silva, Patrícia Regina 72 

Papini  Pádua e Silvia Elizabeth Morales Contreras. Patrícia Regina Papini Pádua 73 

questiona se o plano elaborado foi repassado aos conselheiros. O presidente Ronaldo 74 

Antônio Pereira da Silva informa que a reunião para apresentação do plano não teve 75 

quórum. Patrícia Regina Papini Pádua sugere enviar o Plano Juventude Viva, Violência 76 

Contra a Juventude Negra , novamente a todos os conselheiros, solicita ainda , um prazo 77 

para ler e analisar o plano. O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva delibera que a 78 

aprovação  ficará pra a próxima plenária. Bruno Cardoso relata sobre a recomendação 79 

do Ministério Público Federal e o relatório do GESTA, em relação ao empreendimento 80 

minerário Morro do Pilar. Solicitando ainda, a intervenção do Conselho Estadual de 81 

Promoção da Igualdade Racial, para que seja negada a licença prévia da mineradora, 82 

visto que afetará as comunidades quilombolas. Cesar Bahia informa que levará a 83 

questão do Morro do Pilar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 84 

O presidente Ronaldo Antônio Pereira da Silva ressalta que o conselho fará um ofício 85 

apoiando o Ministério Público Federal. A doutora Nívia Mônica Silva salienta que o apoio 86 

do conselho na causa Morro do Pilar è bem oportuno e toda a mobilização é válida, 87 

acrescenta ainda, que em Conceição do Mata Dentro abrirá um polo para amenizar o 88 

impacto cultural de comunidades tradicionais. Ressaltando ainda, que o doutor Edmundo 89 

também fez uma recomendação para a comunidade Morro do Pilar, e que o Ministério 90 

Público fará uma reunião em Diamantina com o Conselho Ambiental para 91 

esclarecimentos. Discorre ainda, sobre a palestra da ministra Luiza Bairros no dia sete 92 

de agosto de dois mil e quatorze. Lucia do Livramento convida a todos a participar da 93 

comemoração do dia da Mulher Negra no dia trinta e um de julho de dois mil e quatorze 94 

na  praça Sete. Sem mais a acrescentar, o presidente encerra a plenária e eu, Dirlene 95 

Ribeiro Lopes, funcionária do Conepir lavrei a presente ata.   96 

 97 

 Ronaldo Antônio Pereira Silva ( Presidente do CONEPIR) 98 

 99 

Grécia Mara Borges da Silva (SEPLAG) 100 

 101 

Ellen Alves de Oliveira (SEC) 102 
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Patrícia Papini Pádua (SEDS) 104 

 105 

Lúcia de Fátima Santos do Livramento ( UNEGRO)  106 

      107 

 108 


