
 

Ata de Reunião da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema de 

Garantia de Direitos e Sistema de Justiça instituída pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. 

 

 

 

 Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, na sede da Prefeitura 

de Belo Horizonte situada à Avenida Afonso Pena, número mil duzentos e doze, realizou-

se a segunda reunião da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema de 

Garantia de Direitos e Sistema de Justiça – Portaria oitenta e oito do ano de dois mil e 

dezenove da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania de Belo Horizonte.  Estiveram presentes nesta reunião, os representantes: 

Deborah Fialho Ribeiro Glória, titular da Procuradoria Geral do Município; 

representando a Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, 

por meio da Subsecretaria de Assistência Social, o senhor José Crus, como titular; 

Liliane do Carmo Neves, Suplente da Subsecretaria de Assistência Social; Simone 

Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias 

de Direitos; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com o 

Sistema de Garantias de Direitos; Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria 

de Proteção Especial; Lucio Luiz Tolentino suplente da Diretoria de Gestão do 

Sistema Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, titular da 

Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Dayara Silva Carvalho, titular da Diretoria 

de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Sandra dos 

Santos Queiroz Vieira suplente da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; 

Taciana Malheiros Lima Carvalho, titular da Secretaria Municipal de Saúde; José 

Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; André Soares Santos, suplente do Juizado da 

Infância e Juventude Vara Cível da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais; Ana Flávia Ferreira de Almeida Santana, titular da Vara Especializada 

em Crimes Contra a Criança  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Lizziane de 

Souza Trindade, suplente da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência e Idosos de Minas Gerais; Fabiane de F. Portela, representante 

indicada pela  Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais; Janaina 

de Andrade Dauro, suplente da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Minas 

Gerais; Daniele Bellettato Nesrala, titular da Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais; Sabrina Nunes Vieira representante titular  da Defensoria Pública da União de 

Belo Horizonte; Fernanda Brito Pereira, suplente do Ministério Público do Trabalho; 

Alessandra Vieira, representante indicada pelo Fórum Socioeducativo; Margarida de 

Lourdes Monteiro Arcanjo titular do Fórum Municipal de Abrigos; Kelly Cordeiro dos 

Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 

de Belo Horizonte; Caroline Ribas de Andrade, titular do Conselho Municipal de 

Assistência Social; Sandra de Mendonça Mallet, suplente do Conselho Municipal do 



Idoso; Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência; Flávia Zarattini Amorim, suplente do Conselho Regional de 

Psicologia de Minas Gerais; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular do 

Núcleos de Práticas Restaurativas. Ausências justificadas Eliete Cristina Rezende 

Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Haydée Magda Gonçalves, suplente, 

Diretoria de Proteção Social Básica; Paola Abreu,titular da Diretoria de Políticas para 

a Juventude; Danielle de Guimarães Germano Arlé, titular da Promotoria de Justiça 

dos Direitos da Criança e do Adolescente Infracional de Minas Gerais; Luciana 

Cristina Giannasi, suplente da Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do 

Adolescente Infracional de Minas Gerais; Jacqueline Ferreira Moisés, titular da 

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos 

de Minas Gerais; Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, titular da Superintendência 

Regional do Trabalho em Minas Gerais; Cristiane Azevedo Barros, suplente da 

Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; Sandra Mara Teixeira de 

Castro, titular do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 

de Belo Horizonte; Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal de Educação – 

SMED. O Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu a reunião dando boas 

vindas a todas e todos os participantes, agradeceu o esforço de todos para estarem 

presentes, disse da alegria em dar concretude a uma agenda tão importante para a 

Assistência Social em Belo Horizonte. O secretário passou aos apontamentos constantes 

da pauta prevista para a Mesa de Diálogo, falou da possibilidade de criação de um grupo 

no aplicativo whatsapp para facilitar a comunicação entre os representantes. Os trabalhos 

iniciaram com a aprovação da ata da reunião anterior do dia vinte e nove de agosto de 

dois mil e dezenove, encaminhado aos membros por e-mail, no dia três de setembro de 

dois mil e dezenove. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o secretário passou 

a palavra para a diretora de relação com o sistema de garantia de direitos, Simone 

Albuquerque. Simone agradeceu a presença de todos, disse da importância da instituição 

da mesa que já alcança sucesso a nível nacional, sendo a primeira mesa de diálogo e 

negociação permanente com os sistemas de justiça e garantia de direitos do Sistema Único 

de Assistência Social no Brasil. Conforme deliberado em reunião anterior, Simone 

Albuquerque, Diretora de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos,  apresentou a 

minuta do Regimento Interno da mesa de Diálogo para contribuições dos representantes 

e sua posterior aprovação. Os participantes realizaram a leitura de forma conjunta e 

indicaram destaques que foram discutidos por todos os presentes, e, em seguida, foram 

realizados os devidos ajustes consensados. Após a apresentação, destaques e correções 

feitas ao Regimento Interno da Mesa de Diálogo, o mesmo foi aprovado por todos os 

presentes de forma unânime. José Crus agradeceu a todos pelo empenho na aprovação do 

Regimento Interno, a fala foi seguida de breve celebração e aplausos pelo pleno. Em 

seguida a diretora Simone Albuquerque assumiu a condução dos trabalhos para apresentar 

o mapeamento das temáticas socioassistenciais, apresentando mapa dos conflitos e 

impasses no âmbito do Sistema Único de Assistência Social e Sistema de Garantia de 

Direitos e  Sistema de Justiça, Simone esclareceu a metodologia utilizada para 

levantamento das temáticas, apresentou gráficos constando as temáticas 



socioassistenciais mais frequentes, explicou sobre o instrumental encaminhado no dia 

dezoito de setembro de dois mil e dezenove, a todos os titulares desta Mesa de Diálogo e 

como se chegou aos números e gráficos apresentados. Em seguida a diretora Simone 

Albuquerque passou a pormenorizar as sugestões recebidas de temáticas 

socioassistenciais, iniciando pelas temáticas frequentes, quais sejam, Acolhimento 

Institucional (acolhimento de crianças e adolescentes e acolhimento familiar), 

discorrendo sobre aspectos da prevenção, brevidade, excepcionalidade, condução e 

solicitação de relatórios conclusivos durante a realização das audiências concentradas, 

análise da recomendação nº 03 da Corregedoria Geral de Justiça, possibilidade de 

aumento de Recursos Humanos nas unidades de acolhimento institucional e por fim o 

acompanhamento de famílias substitutas pelas equipes técnicas das entidades. Em 

seguida foram analisadas as temáticas relativas à articulação e fluxos entre os atores que 

compõem a rede socioassistencial, sistema de justiça e Órgãos de Garantia de Direitos. 

Após, tratou-se das temáticas relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e ao Conselho Tutelar, naquilo que concerne ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente falou-se do apoio e fortalecimento, superação do 

subaproveitamento, registro de entidades, inscrição e renovação de serviços e programas. 

Com relação ao Conselho Tutelar mencionou-se novamente a necessidade de apoio e 

fortalecimento deste órgão. Em seguida iniciou-se a discussão da temática 

socioassistencial Denúncias e Disque 100 onde se identificou sugestões acerca da 

averiguação de denúncias, falta de clareza nos fluxos, desempenho de funções alheias ao 

Sistema Único de Assistência Social. A diretora Simone destacou que a secretaria 

executiva da Mesa de Diálogo já está iniciando uma possível solução para esta temática 

junto à Subsecretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Em seguida sobre a temática 

socioassistencial Requisições ao SUAS/BH e por fim, a temática socioassistencial sobre 

questões dinâmicas que envolvem a violência de gênero. Simone Albuquerque ratifica 

que não é a toa que o acolhimento institucional se apresentou como a temática mais 

frequente, pois está clara a percepção de uma grande disponibilidade de todos em 

resolver as situações conflituosas e contenciosas relativas à temática. José Crus 

parabenizou a secretaria executiva da Mesa de Diálogo pela sistematização das temáticas, 

o secretário destacou que apesar da composição da mesa contar com cinquenta e dois 

representantes, apenas quinze enviaram sugestões de temáticas socioassistenciais para 

análise do pleno. José Crus passou a palavra ao Pleno. Dra. Fernanda, representante 

suplente do Ministério Público do Trabalho justificou a ausência de envio de temáticas 

socioassistenciais, devido ao e-mail ter sido recebido apenas pelo titular, solicitou à 

coordenação o envio posterior da sugestão para temáticas. Dra. Sabrina represente da 

Defensoria Pública da União, solicitou fosse acrescentado à temática de articulação e 

fluxos, o fato de que a Defensoria Pública da União não está recebendo encaminhamentos 

diretos pela Subsecretaria de Assistência Social, conforme previsto no fluxo estabelecido 

com a defensoria. Esclarece que a Defensoria Pública da União mitiga o entrave das 

pessoas que não tem condições de arcar com os custos de uma ação judicial, além da 

existência de barreira de conhecimento para chegar sozinho à Defensoria Pública da 

União, sendo que a idéia de derrubar esta barreira através do fluxo não está sendo 

satisfatória. Alessandra Vieira, representante do Fórum Socioeducativo reforçou a 



temática levantada pela Dra Fernanda (Trabalho Infantil e Trabalho Infantil no Tráfico 

de Drogas), Sandra Mallet, representante Conselho Municipal do Idoso pede inclusão da 

temática socioassistencial violência da pessoa idosa para que a mesma também venha a 

ser tratada, esclarece que a maioria das violações sofridas pelas pessoas idosas é 

intrafamiliar, o que lidera é a negligência, alto percentual de negligência seguido por 

óbito, ausência de fluxos, definição de qual órgão faz a averiguação da denúncia, 

tratamento e suporte à família. O coordenador da Mesa de Diálogo, José Crus, informou 

que será novamente enviado o formulário para coleta das temáticas socioassistenciais, 

estendendo o prazo em mais uma semana para o preenchimento pelos representantes.  

José Crus e Simone Albuquerque iniciaram então o debate sobre a criação das primeiras 

Câmaras Temáticas. Com a discussão do pleno, houve a decisão conjunta para a criação 

de uma câmara sobre Acolhimento de Crianças e Adolescentes cujas discussões iniciais 

seriam sobre a Recomendação nº 03 da Corregedoria Geral de Justiça sobre a Guia de 

Acolhimento Institucional e também o acompanhamento pelas equipes do Sistema Único 

de Assistência Social de Belo Horizonte de crianças e adolescentes que estão em famílias 

substitutas. Participarão desta câmara temática os seguintes representantes: Régis 

Spíndola (Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de Assistência Social) na 

qualidade de coordenador da câmara temática, Dra. Daniele Belettato, representante 

titular da Defensoria Pública do Estado, José Xavier representante suplente da 

Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dra. 

Débora Fialho, representante da procuradoria geral do Município, Margarida de Lourdes 

Monteiro, representante do Fórum Municipal de Abrigos, Gustavo Magalhães 

representante da Diretoria de Políticas para Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais, 

Andrea Passos da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes, Nádia Sueli, 

representante titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Agostinho dos Santos, representante da Diretoria de Políticas para Pessoas com 

Deficiência, representantes da Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente Cível, Vara Cível da Infância e Juventude e Centro de Apoio Operacional 

das promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas 

Gerais. Dra Daniele falou da necessidade de participação da Vara de Infância e da 

Promotoria de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Cível nesta câmara 

temática, os representantes presentes concordaram com esta observação. Em seguida, 

houve a criação de uma segunda câmara temática para tratativas acerca das denúncias do 

Disque 100, a referida câmara será composta pelo secretário Thiago Costa, representante 

da Subsecretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Lúcio Tolentino, representante da 

Diretoria de Gestão da Política de Assistência Social, Flávia Zarattini, representante do 

Conselho Regional de Psicologia, Dra. Elisa Alves, representante suplente da Defensoria 

Pública do Estado, Sandra Queiroz representante da Diretoria de Políticas para Igualdade 

Racial, Kelly Cordeiro dos Santos, representante do Fórum dos Trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social de Belo Horizonte, Dayara Silva Carvalho, titular da 

Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Simone 

Albuquerque, titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos, 

Lizziane de Souza Trindade, suplente da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência e Idosos de Minas Gerais, Luis Henrique representante da 



Diretoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, Viviane Coelho Moreira, 

representante da Diretoria de Políticas para Mulheres, Samira Ávila da Diretoria de 

Políticas para a Juventude, Makota Kizandembu - Tânia Cristina, representante da 

Diretoria de Políticas para Igualdade Racial, Sandra de Mendonça Mallet, representante 

do Conselho Municipal do Idoso, Renata Martins Moura, representante da Diretoria de 

Políticas para Pessoa Idosa. O secretário Thiago Costa ressaltou a importância desta 

câmara temática também contar com um representante da Polícia Civil. O secretário 

Thiago passou a falar das datas para encontro das primeiras câmaras temáticas criadas, a 

reunião da Câmara Temática do Disque 100 será realizada no dia três de outubro de dois 

mil e dezenove às nove horas e trinta minutos na sede da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte e a reunião da câmara temática sobre acolhimento institucional será realizada 

no dia nove de outubro às quatorze horas também sede da Prefeitura Municipal. Os 

secretários José Crus e Thiago Costa esclareceram que os relatos das câmaras temáticas 

a serem apresentados nas reuniões da Mesa de Diálogo serão para subsidiar as decisões 

do pleno que serão tomadas conjuntamente às câmaras temáticas. Ficou estabelecido que 

a próxima reunião da mesa de diálogo, como de costume, será realizada na última quinta-

feira do mês de outubro, qual seja dia trinta e um de outubro às quatorze horas, na sede 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte situada à Avenida Afonso Pena, número mil 

duzentos e doze. A pauta desta reunião de outubro contemplará a exposição dos relatos 

das câmaras temáticas criadas no mês de setembro, e apresentação dos resultados obtidos 

mediante a coleta de temáticas socioassistenciais com os formulários já encaminhados 

por correspondência eletrônica aos participantes. Assim, nada a mais havendo a tratar, o 

subsecretário José Crus agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou as 

atividades da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Antonio Victor Gomes Costa, 

representante suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 

DRGD/Subsecretaria de Assistência Social lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada 

será anexada lista de presença. 

 


