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CARTA PÚBLICA DE AGRADECIMENTO 

 

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2021. 

 

 

Nós do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Minas Gerais - CONEPIR criado pela 

lei n.º 18.251, de 7 de julho de 2009, regulamentado pelo Decreto n.º 45.156 de 26 de Agosto de 2009, que tem 

por finalidade propor políticas que promovam a igualdade racial para combater a discriminação racial, 

gostaríamos de agradecer publicamente as Vereadoras Iza Lourença e Bella Gonçalvez, o Instituto Marielle 

Franco e ao Prefeito Alexandre Kalil do município de Belo Horizonte pela criação e sanção da LEI Nº 11.299 

que Institui o dia 20 de junho como Dia Municipal de Luta Contra o Encarceramento da Juventude Negra.  

Sabe-se que o encarceramento seletivo da juventude negra é uma realidade histórica de violação dos 

direitos humanos e de racismo institucional e estrutural.  A temática é de extrema relevância que se faz 

necessário o debate e a visibilizarão para que a sociedade se coloque consciente do que a juventude negra vem 

vivenciando em nossa história.  

O abismo social associado ao racismo provoca o efeito de encarceramento, de genocídio da população 

negra e da marginalização dos corpos negros e por isso requer uma luta incessante para romper com essa triste 

realidade. A criação do Dia Municipal de Luta Contra o Encarceramento da Juventude Negra - além de trazer 

o problema para o centro do debate social – torna-se uma importante ação de Promoção da Igualdade Racial. 

Sendo assim, o CONEPIR vem publicamente agradecer às pessoas e entidades envolvidas nesta ação 

e reconhece-la como uma prática que promove a igualdade racial em nossa sociedade, e deseja que ações 

como esta se torne exemplo para outros municípios do Estado de Minas Gerais. 

Colocamo-nos à disposição de todos e todas para construir novas ações e ampliar o debate com intuito 

de propor políticas públicas para a juventude negra em nosso Estado. 
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