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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião Plenária Extraordinária de 19 de abril de 2021

PRESIDÊNCIA VALDINALVA B. S. CALDAS

Às 14 horas e 12 minutos do dia 19 de abril de 2021, reuniram em reunião plenária extraordinária virtual do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade
Racial- doravante denominado CONEPIR por meio do link h�ps://us02web.zoom.us/j/81329552413?pwd=NG1vVWpiRVBYdXhQZVFENmpmZDBkQT09 os
seguintes conselheiros: Valdinalva Caldas-Associação Estadual de Defesa e Direitos os Povos Ciganos -AEDDPC, Adjanir Silva- Movimento Unificado Negro de
Divinópolis - MUNDI; Clever Machado-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-SEDESE; Elzelina Dóris dos Santos- Secretaria Estado de Educação -
SEE; Fábio Costa- Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Publica-SEJUSP; Hellen Alves-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão- SEPLAG,
Fernando Ba�sta- Subsecretaria de Esportes- SUBESP; Lúcia Bento-Be�m Cor Brazil; Sarah Santos- Agentes de Pastoral Negros-APNs; Diane Sousa- Quilombo
Manzo; Ellen Alves- Secretaria de Estado de Cultura e Turismo-SECULT; Simone Nascimento- Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana-ASMAC;
Rafael Vicente- Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira-CENARAB; Ueverson Moraes- secretário execu�vo CONEPIR, Nayara Dias-
Administradora Pública CONEPIR. Convidados: Sandra Maria da Silva Andrade- Quilombolas e representando a presidente da Comissão Estadual para o
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais CEPCT-MG, Duílio Campos- Subsecretário de Direitos Humanos-SEDESE;
Ana Carolina Gusmão- Superintendente de Diálogos Sociais-SEDESE, Juliana Cordeiro- Coordenadora da Casa de Direitos Humanos-CDH, Evandro Nunes-
Assembleia Legisla�va de Minas Gerais- ALMG; Rosana Alexandre dos Santos- INCRA , Adair Pereira de Almeida (Nenzão)- Geraizeiro; Orlando dos Santos-
Geraizeiro, Pablo Matos Camargo –Fundação Nacional do Índio- FUNAI, Leonardo Diniz Reis Silva-Ins�tuto Estadual de Florestas- IEF, Cléber Sousa-SEDESE, 
André Sucupira- FUNAI,   Raphael Rodrigues- CEPIR/SEDESE, Jurandir de Souza- UEMG,  Cícero Ferreira de Lima- Vazanteiros,  Sula Mavrudis- Circenses, José
Terêncio Braz (Cacique Bayara)- Indígenas,  Aderval Costa Filho – CEPCT, Andréia Aparecida Felipe- Artesãos de barro e Tecelãs; Marcus Costa Lage-SEDESE, 
Wallace dos Reis- SEDESE,  Beatriz Accioly Vaz- MPMG/CIMOS, Luciana Scofield-SEDESE, Jaime Alves dos Santos- Veredeiro, Silvia Contreras- Convidada
permanente, Jaqueline Andrade- SEDESE, Lívia Andrade- Conselho de Segurança Alimentar- CONSEA, Marcella Nunes- Coordenadoria de Inclusão e
Mobilização Sociais -CIMOS/MPMG, Marcelo Vilano- MPMG, Marcos Lage- SEDESE, Rosana dos Santos- CEPCT,  Shirley de Oliveira- Coordenadoria de
Inclusão e Mobilização Sociais Cimos-CIMOS, Érica Mar�ns-SEDESE, Rudson Ba�sta- Funai, César Tavares-CIMOS/MPMG I - Verificação do quórum:  Às
14h08 min, a presidente desta reunião, Valdinalva Caldas- AEDDPC, e o secretariado execu�vo verificaram o quórum. Havendo número regimental suficiente
considerando as cadeiras regulares, inicia-se a plenária às 14:10h. II- Jus�fica�va de ausência: Jaime Aronis- Ins�tuto Histórico Israelita Mineiro-IHIM,
Daniel Costa- IHIM,  Imaculada Aparecida - Grupo São Benedito Afro Brasileiro-GRUSABEN; Rosa Maria- SES. III-Aprovação da ata: Não houve. IV-Itens de
pauta: 1-Termo de Cooperação Técnica 15/2021 . A presidente do colegiado ao iniciar a reunião e informar que haverá inscrição de falas, posteriormente a
abordagem do primeiro ponto de pauta; repassou para a superintendente Ana Gusmão- SEDESE o momento para exposição do conteúdo que mo�vou esta
reunião. Mas, primeiramente, a superintendente expõe aos presentes as condolências à memória de mãe Rita, que faleceu no dia anterior a essa reunião,
ou seja, dia 18 do mês corrente, e, também ao falecimento do sr professor Ronaldo no dia 08, também deste mês, ambos ví�mas do COVID-19, infecção
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respiratória aguda causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 cujos desdobramentos resultaram numa pandemia, conforme caracterizado, desde 11 de março de
2020, pela Organização Mundial de Saúde-OMS. Depois de uma breve pausa a esta fala ,  a superintendente prossegue as a�vidades e informa que o
obje�vo da reunião conjunta entre os membros do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Minas Gerais -CONEPIR, da Comissão Estadual de
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais-CEPCT, e gestores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-
SEDESE é abordarem e dialogarem sobre o Termo de Cooperação Técnica 15/2021. Este Termo, segundo o que foi exposto pela superintendente em sua
apresentação de slides e discurso, é uma conjunção de esforços para promover ações em prol dos direitos dos povos e comunidades tradicionais em Minas
Gerais em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais-MPMG. Para melhor exposição do conteúdo do Termo 15/2021 foi apresentado o
público alvo, a importância de proporcionar informações sobre este projeto  para sociedade civil, a necessidade da composição de um Grupo de Trabalho
com 04 (quatro) membros dentre os quais 02 (dois) do CONEPIR e 02 (dois) do CEPCT; além disso, apresentou as etapas do projeto con�do no Termo
15/2021. Posteriormente a apresentação da Ana Gusmão-SEDESE , foram adicionadas informações sobre o Termo considerando as a�vidades e
responsabilidades do Ministério Público de Minas Gerais neste trabalho, uma vez que trata-se de uma a�vidade para a Promoção de Projetos Sociais- PROPS
com envolvimento de gestores e servidores da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais Cimos-CIMOS e da  promotoria correlata em parceria com
demais atores de relevante ins�tuição que já adensam reais esforços e comprome�mento na promoção social dos povos tradicionais mineiros, a �tulo de
exemplo foram citados os promotores e procuradores Edmundo Ne�o e Allender Silva, respec�vamente. Posteriormente a apresentação das informações
pelos gestores e envolvidos na fase inicial do projeto conteúdo do Termo 15/2021, bem como pontuar que os slides serão disponibilizados aos interessados
em obtê-los, passaram para o momento de discussão do conteúdo e sanar dúvidas dos conselheiros inscritos. Os ques�onamentos existentes abarcam
pontos como inclusão dos povos i�nerantes para serem contemplado nas ações- conforme ressaltou Sula Mavrudis- CEPCT; como ocorrerá o diálogo
proposto pelo projeto do Termo 15/2021 pelas ins�tuições  considerando as comunidades e  os eixos como educação, segurança pública, fomento e
produção sustentável -conforme pontuado por Aderval Filho- CEPCT-; além, também, a dinâmica da tônica de acesso e atenção às especificidades do
projeto. Neste momento, Ana Gusmão-SEDESE explica que neste projeto haverá uma abrangência de direitos; mas sem haver universalismo, ou violências
simbólicas de iden�dades. Posteriormente, Nenzão -Geraizeiro relatou dificuldades na gestão das ins�tuições da cidade de Grão Mogol e gargalos nos
trabalhos para o cidadão deste município. Rudson Ba�sta-FUNAI, também expôs durante a fala situações de adensamento da vulnerabilidade e
distanciamento da assistência do Estado à comunidades em que não se verificam disponibilidade de recursos basilares como saneamento e fornecimento de
energia elétrica da Companhia Energé�ca de Minas Gerais S.A.-CEMIG. Finalizadas as exposições destes conselheiros e convidados, o próximo conselheiro
inscrito, Adjanir Silva-MUNDI, pontua que ações resolu�vas em prol das pautas do público desse colegiado e do comitê são mais necessárias que discursos e
falas. Diante do ponto levantado pelo conselheiro, Aderbal Filho-MPMG informa que tem acompanhado os trabalhos junto do Dr. Allender Silva-MPMG
direcionados ao público citado e que os aciona. Orlando Santos-CEPCT traz à luz  para os presentes a necessidade de finalização de a�vidades e projetos
anteriores para os povos tradicionais, antes de iniciarem novos trabalhos. Inclusive, as explanações dele reforçam as falas dos conselheiros e convidados
anteriores sobre a necessidade de canalizar olhares, esforços, e ações para demandas basilares como comida, saneamento, energia, proteção e saúde dos
povos tradicionais, ainda mais neste contexto pandêmico que reforça mais e mais situações de alijamento, desigualdades e necessidade de assistência
estatal. Após este conselheiro, seguiu-se a explanação da úl�ma conselheira inscrita, Sandra Andrade- CEPCT, que  elogiou a inicia�va e o projeto ponto de
pauta da reunião para o estado mineiro. Sandra Andrade-CEPCT pontuou, ainda, que o MPMG é a âncora do enfrentamento e atendimento da demanda ao
reivindicarem os direitos na esfera municipal para os povos tradicionais. Ueverson Moraes- SEDESE perguntou o prazo de vigência do Termo em foco, e Ana
Gusmão- SEDESE informa que são de 5 anos. Diante disso o grupo de trabalho composto  por Valdinalva Caldas- AEDDPC, Rafael Vicente- CENARAB, Sandra
Andrade- Federação Quilombola, Maria de Fá�ma -CEDEFES terá que observar as diretrizes repassadas pela equipe gestora da Superintendência de Diálogos
Sociais-SDS da SEDESE que proporcionará suporte administra�vo e técnico necessários, inclusive de relatoria, e não o CONEPIR ou o CEPCT. Apesar do grupo
de trabalho ser considerado pequeno haja vista diretrizes, não se fecha a suporte e auxílio daqueles que assim desejar contribuir ou estão dispostos a
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colaborar com o que for necessário, tal como se manifestaram Rosana Santos -CEPCT e  Rudson Ba�sta-FUNAI. Ficou acordado que, após a realização da
primeira reunião desse grupo de trabalho, será pactuada a data da seleção das comunidades que serão prioritárias nas a�vidades do projeto do Termo em
pauta. E, os critérios, bem como a metodologia de coleta de demanda das comunidades ficam à critério do CONEPIR e da CEPCT e não da SEDESE.  Após
esgotados os assuntos e sanadas as dúvidas do conteúdo que foi pauta desta reunião plenária extraordinária, as pessoas que ainda estavam presentes
finalizaram a reunião mencionando a memória do sr Professor Ronaldo e da mãe Rita. 2- A  V-Informes: Não houve. VI- Encaminhamentos: 1- Agendar
reunião da Superintendência com o conselheiro Adjanir Mundi para discu�r gargalos envolvidos nos inscritos do Edital Aldir Blanc. 2 - Encaminhar a
apresentação do termo de cooperação os conselheiros. 3 - CONEPIR - enviar o�cio à SEDESE indicando a formação do grupo de trabalho, bem como a
metodologia e comunidades selecionadas. VII- Encerramento: Cumprida a finalidade da reunião, a presidência junto do secretário execu�vo procede ao seu
encerramento, às 17 horas 04 minutos. Esta ata foi lavrada por Nayara Dias- CONEPIR em 19/04/2021, durante a plenária. Finalizada a elaboração, foi
encaminhada ao secretário execu�vo do colegiado.***
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