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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – CONEPIR/MG, EM 17 DE DEZEMBRO
DE 2021.

PRESIDÊNCIA DE VALDINALVA CALDAS

Aos dezessete (17) do mês de dezembro de 2021, às 09h00min, reúnem-se através da
“WEB”h�ps://us02web.zoom.us/rec/play/fOKXicjks9vdZXgjpBNZp4hj4f4RKd8VZlcjQOlQfrqhODYdoUmmA1jD9llknSQa4s2rKjHiPpntWZ8jYv48gkYOac0D
em plenária ordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, doravante iden�ficado CONEPIR/MG, os conselheiros (as): Adjanir
Silva, representando o Movimento Unificado Negro de Divinópolis (MUNDI); Amanda Pinheiro Campos, representado a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA); Clever Machado, representado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE); Ellen
Alves Oliveira, representado a Secretaria de Estado e Cultura e Turismo (SECULT); Elzelina Dóris dos Santos, representado a Secretaria de Estado de
Educação (SEE); Giuliane Quin�no Teixeira, representado o Grupo São Benedito Afro-brasileiro; Fábio César Araújo Costa, representado a Secretaria
de Estado de Jus�ça e Segurança Pública (SEJUSP); Juliana Melo Cordeiro, representado a Casa de Direitos Humanos (CDH/SEDESE); Lúcia de Fá�ma
Bento, representado a Associação Cultural Afro-Brasileira Be�m Cor BraZil; Jaime Eduardo Cohen Aron, representando o Ins�tuto Histórico Israelita
Mineiro (IHIM);  Rosa Maria dos Santos, representando a Secretaria de Estado de Saúde, (SES); Valdinalva Barbosa dos Santos Caldas, notória
atuação na pauta cigana representando a Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa dos Povos Ciganos (AECDDPV); Zélia Inácio Fernandes,
representando  a Associação Cultural de Agentes Pastoral Negros do Brasil;  Deputada Andreia  de Jesus, representando a Assembleia Legisla�va do
Estado de Minas Gerais (ALMG)     I- Apresentação das jus�fica�vas dos conselheiros ausentes: Arthur Henrique Soares Sales Duarte, representante
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; Cris�na Fontes Araújo Viana representado a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SEAPA; Diane D’arc de Sousa representado a Associação De Resistência Cultural Da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango
(MANZO); Helen de Oliveira Nunes Barros representado a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) II- Registra-se presença dos
convidados: Carla de Paiva, representando a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG); III - Suporte Técnico: Alexandre Moreira Vertelo, Vânia
Lúcia de O. Guimarães da Secretaria Execu�va (CONEPIR). Wallison Francisco Gomes da (CTIC/CDH/SUBDH). IV - Verificação do quórum: Às
09h15min, Alexandre Vertelo (Secretaria Execu�va) verifica que já tem quórum qualificado. Havendo número regimental, A Presidenta Valdinalva
Caldas após os cumprimentos de praxe, dá início à plenária. V - Aprovação da Ata: Alexander Vertelo informa que já foi encaminhada e aprovada a
Ata da Reunião do mês de outubro de 2021, não havendo manifestações foi considerada como aprovada. Quanto a Reunião do dia 11/11/2021, que
seria uma Reunião Extraordinária, foi considerada de acordo com o pleno, Reunião Ordinária. Esta também foi encaminhada para os conselheiros
para considerações, não havendo manifestação em contraria foi aprovada. VI - Aprovação da pauta: (1) Proteção aos povos de Terreiro e Quilombos
– Projeto da Prefeitura de BH – Apresentação Sr. Genilson Ribeiro Zeferino – Secretário Municipal de Segurança e Prevenção da Prefeitura Municipal
de BH (PMBH). Foi convidado também o Sr. Secretario de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais, no entanto estas autoridades, não
confirmaram presença, devendo esta pauta ficar para uma próxima reunião; (2) Processo Eleitoral Sociedade Civil – Edital de Eleição; (3) Aprovação  
do Calendário Anual do CONEPIR – Reuniões Plenárias Ordinárias do exercício de 2022. Informes: 1) Visita técnica a comunidade de São João de
Bicas (informes e encaminhamentos �rados com o poder público estadual e municipal); 2) V CEPIR – informes e publicação do ato que instala a
Comissão Organizadora; 3) Comissão Administra�va, Planejamento e Modernização – CONEPIR, tendo como missão aperfeiçoar e fomentar novas
diretrizes, no que tange o planejamento e modernização administra�va e finalís�ca do CONEPIR-MG, com foco nos resultados das ações executadas
pelo conselho. (Minas Gerais, Relatório Gerencial, 08/10/2021) Através do processo SEI nº 1480.01.0009212/2021-57 (Cria o Grupo de Trabalho,
Gestão Administra�va do CONEPIR) que foi encaminhado por e-mail para o Pró-Reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG, Dr.
Moacyr Filho e para Carla Paiva; Sr. Alvimar Tito, Superintendente de Direitos da SDH/SUBDH; Sr.Wallace Reis da CEPIR/SUBDH; Juliana Cordeiro,
CDH/SUBDH/SEDESE e Fábio César Araújo da Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública – SEJUSP. Dando sequência, a Presidenta Valdinalva
Caldas, passou a palavra ao Conselheiro Fábio (SEJUSP) para explanar sobre o Processo Eleitoral, uma vez que a primeira pauta foi adiada. O
Conselheiro Fábio apresentou o Edital Eletrônico na tela. Sua explanação concentrou-se nos tópicos mais importante para os conselheiros. Este
Edital já foi aprovado em plenária e devendo ser publicado no Diário Oficial. O conselheiro Fábio sugeriu que as dúvidas fossem anotadas para
serem discu�das após a apresentação. No Edital fica claro que quem faz parte da Comissão Eleitoral não pode se eleger ou votar. Ficou decidido usar
o gmail oficial para receber os documentos, sendo este um canal de comunicação da Comissão Eleitoral. Foi criada uma página no site do CONEPIR
que deverá ser acompanhada diariamente. Quanto à organização da sociedade civil foram subdivididas em segmentos e essas cadeiras serão
colocadas para eleição. O eleitor só poderá votar dentro do seu segmento nos candidatos habilitados. Os requisitos estão na lei para se tornar apto a
se eleger. São dois os processos, o primeiro é o da inscrição e o segundo é o encaminhamento dos documentos necessários para habilitação (estão
no site do CONEPIR). O rol de documentos é diferente para as en�dades eleitoras e en�dades candidatas (encaminhar para:
comissão.conepir@gmail.com). Quanto a habilitação, a comissão analisará a documentação após o fim das inscrições (prazo de 05 dias). Após a
publicação do resultado preliminar da habilitação, o interessado cuja a documentação não foi publicada, poderá apresentar recurso pelo e-mail
oficial. O resultado defini�vo será publicado. Indicação e posse dos novos representantes: as organizações da sociedade civil vencedoras indicarão
seus representantes Titulares e Suplentes. Disposições gerais: todo processo eleitoral será divulgado na página do processo eleitoral no site do
CONEPIR. Fábio diz que o Edital contém muitas informações e é importante que este documento seja lido e compar�lhado. Colocou-se em aberto
para discussões das dúvidas. Alexandre Vertelo pergunta como será a abertura do e-mail e prazo para começar a inscrição. Fábio diz que o e-mail já
foi criado e está no Edital e o prazo começa a contar no dia subsequente dos 20 dias úteis a par�r da publicação no Diário Oficial. A conselheira Lucia
tem dúvida se quem faz parte da Comissão Eleitoral a sua En�dade pode se candidatar?  Fábio responde que não, fica vedada a par�cipação no
processo. Alexandre Vertelo comenta que a “cédula eleitoral”, descrita no anexo único, não faz parte da ficha de inscrição, ela faz parte do Anexo.
Prossegue perguntando a presidenta, se pode colocar em votação o Edital. Por unanimidade o Edital é Aprovado para o processo eleitoral do
próximo triênio. A próxima pauta é o calendário. Vertelo pede para a servidora Vânia  apresentar. Ela informa que as reuniões ocorrerão toda
segunda quarta-feira do mês corrente. Quando for feriado as reuniões ocorrerão no dia ú�l seguinte. O calendário já esta formatado para o ano de
2022 e assim que for aprovado colocará o link do calendário no grupo de encaminhamento. A conselheira Juliana Cordeiro disse que as datas do
calendário tem que ser conferido na planilha do zoom, aplica�vo disponível para realização e gravação das reuniões da CDH, portanto o calendário
contendo as datas de reuniões para o exercício 2022 fico condicionado à existência de vaga na agenda da CDH . A conselheira Rosa pergunta se o
horário das reuniões permanecerá o mesmo, a presidenta diz que sim. Foi colocada em votação e a proposta foi Aprovada. A presidenta solicita ao
Secretário Alexandre Vertelo que dê inicio aos informes. O primeiro se refere à visita técnica do CONEPIR,  comunidade indigenista em São Joaquim
de Bicas, a apresentação seria do conselheiro Clever Machado, mas precisou se ausentar da plenária. A presidenta Valdinalva procedeu a sua
apresentação, ifnromou. Disse que foi feita uma visita técnica onde estavam presentes a  Sra. Jailane da Coordenadoria da Mulher/Subsecretária de
Direitos Humanos-SEDESE, Conselheiro Clever Machado, pela Coordenadoria de Poli�cas Igualdade Racial-SEDESE e Conselheiras Diane e Valdinalva
representando o CONEPIR. As principais demandas foram:  Segurança alimentar (merenda da escola não está adequada à comunidade);
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Infraestrutura do acampamento (banheiros, água, luz, também não estão adequados); Educação, atuação do Ministério Público e proteção da
Polícia Federal. Como encaminhamento foi �rado um grupo de trabalho, por demanda do CONEPIR já formalizado oficialmente. Ficando a SEDESE
responsável pela sua organização e ar�culação interna com as suas Subsecretárias e as demais Secretarias de Estado. Ficou definido que o
conselheiro Aldenor Ba�sta dos Santos, que é também vice-cacique, da comunidade indigenista, acompanhasse de perto a sua comunidade e
informasse sobre possíveis outras  demandas. Alexandre Vertelo con�nuou com o segundo informe sobre a V Coepir, solicitando informação de
como se encontra o trâmite da publicação, que instala a Comissão Organizadora. A conselheira Juliana Cordeiro informa que a publicação ainda não
foi feita, mas assim que o subsecretario regressar das férias, ele procederá a assinatura. A presidenta Valdinalva solicita a conselheira Juliana que
nos encaminhamentos que forem feito o�cio ao Subsecretario de DH/SEDESE, para que dê prioridade as assinaturas da tramitação do ato do Edital e
das Conferências. O terceiro informe diz respeito a Comissão Administra�va, Planejamento e Modernização do CONEPIR. Com relação a esta
Comissão, a conselheira Juliana informa que não há necessidade da assinatura do Subsecretario, pois o próprio Conselho pode deliberar sua 
cons�tuição. Alexandre Vertelo sugeriu que se desse ciência dos trabalhos ao Senhor SubSecretário DH, dado ao que se pretende com esta
comissão, ou seja, uma reorganização dentro da gestão administra�va do Conselho e que talvez haja necessidade de inves�mentos dado ao
crescimento das a�vidades do Conselho, como compra de equipamentos para estruturação do seu funcionamento. A conselheira Juliana sugere que
se faça um oficio colocando o que seria a missão e a mo�vação desta Comissão, solicitando um retorno de aprovação ou não através do SEI. Sugeriu
também enviar nos mesmos moldes do oficio enviado ao subsecretario, para os senhores da SUBDH Sr. Alvimar e Sr. Walace.  Alexandre Vertelo
comunica que os outros integrantes convidados para esta Comissão já se manifestaram favoráveis. A presidenta Valdinalva diz estar de acordo com o
envio destes o�cios. A conselheira Juliana neste momento faz um parêntese para comunicar que estará de férias semana que vem, mas caso haja
necessidade de alguma ajuda poderão me acionar. Alexandre Vertelo também comunicou que estará de férias a par�r do dia 21/12 até a primeira
quinzena de janeiro. Comunicou que a servidora Vânia do CONEPIR, foi designada pela presidenta Valdinalva, responsável em acompanhar os
trâmites desta Comissão. Aproveitando, a servidora Vânia comunicou que suas férias estão marcadas para o dia 17/01/2022. Prosseguindo a
reunião, Alexandre Vertelo considera prudente a necessidade alinhar com todos conselheiros sobre a missão da Comissão Administra�va que é
aperfeiçoar e fomentar novas diretrizes para o planejamento e modernização do CONEPIR, principalmente em relação as denuncias que quase
sempre acabam ficando sem retorno. Sobre estas demandas foi pedido a servidora Vânia que relatasse o que havia preparado sobre os
levantamentos. Ela disse que havia feito todos os levantamentos, mas não houve conclusão porque o SEI estava problemas e com isto não conseguiu
fechar. Relatou que o fluxo destas demandas precisa conter principio, meio e fim, independente de onde se iniciou, senão perde-se o sen�do de se
abrir uma denuncia. Tem que ter uma visão geral do processo e o seu final. Segundo ela, este será um dos eixos que esta Comissão irá trabalhar. A
proposta é fazer uma revisão de todos os processos do CONEPIR. Adjanir parabeniza Vânia pela inicia�va desta Comissão que no seu modo de ver irá
fazer uma avaliação do nosso próprio trabalho. Vânia solicita que seja registrado em plenária que o calendário com as datas das reuniões já foi
enviado no grupo da secretaria execu�va e que já pode ser encaminhado para o Sr. Gilberto a fim de assegurar o link das reuniões. Alexandre
Vertelo propõe relatar os encaminhamentos �rados nesta reunião e sugere que logo em seguida se �re uma foto desta úl�ma reunião em exercício.
Temos então três encaminhamentos; 1) aprovação do Edital nº001/2021 sobre o processo Eleitoral; 2) aprovação do calendário das reuniões
plenárias nas quartas-feiras de cada mês em 2022; 3) Oficiar ao subsecretario Sr. Duílio acerca da criação da Comissão Administra�va de Gestão do
CONEPIR. A presidenta Valdinalva pediu que fosse feito o relatório das a�vidades 2021 do CONEPIR, inclusive diz ter informações a passar, e que
este relatório fosse encaminhado via e-mail para os conselheiros e colocado no site como documento. Alexandre Vertelo diz que como orientação
da coordenadora da Casa de Direitos Humanos este Relatório de Gestão deverá ser entregue até o dia 21/12 depois de pronto às informações
deverão ser compar�lhadas com todos. Valdinalva dá como encerrada a reunião, deseja a todos boas festas e bom descanso, agradece a todos e
parabeniza ao Alexandre Vertelo, Vânia e toda equipe do CONEPIR com também a todos conselheiros pelo bom desempenho do Conselho.
Encerramento: Cumprida a finalidade da reunião, a presidência procede ao seu encerramento, às 11h30min.
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