
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 nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sede Prefeitura de Belo 

Horizonte situada à Avenida Afonso Pena, número mil cento e doze, realizou-se a primeira 

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; Marlus Keller Riani suplente 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; Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Especial; Eliete Cristina 

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

suplente, Diretoria de Proteção Social Básica, Isabela de Vasconcelos Teixeira, titular 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 de Cidadania; Mirian Aparecida Mendes, suplente da 

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

Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Viviane Coelho Moreira, titular da Diretoria de 

Políticas para as Mulheres; Kate Aparecida Rocha Lacerda, suplente da Diretoria de 

Políticas para as Mulheres; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas 

para a Pessoa Idosa; Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de Políticas 

para a Pessoa Idosa; Agostinho Geraldo dos Santos, suplente Diretoria de Políticas para as 

Pessoas com Deficiência; Dayara Silva Carvalho, titular, Diretoria de Políticas para a 

População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Gustavo Adolfo de Magalhães, suplente 

da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Paola 

Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a Juventude; Tânia Cristina Silva de Oliveira, 



titular da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; Sandra dos Santos Queiroz, da 

Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; Andréia Passos, titular da Diretoria de 

Políticas para Crianças e Adolescentes; Hércules Guerra, suplente da Secretaria Municipal 

de Saúde;  Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria Municipal da Educação; José 

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

Justiça de Minas Gerais; Denise Pires da Costa, titular do Juizado da Infância e Juventude 

Vara Cível da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Afrânio José 

Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional 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 Criançado Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Paola Domingues 

Botelho Reis de Nazareth, titular do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 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; Danielle de Guimarães Germano Arlé, titular da 

Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do Adolescente Infracional de Minas 

Gerais; Ana Flávia Cambraia, suplente da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de 

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

Gerais; Fernanda Brito Pereira, suplente do Ministério Público do Trabalho; Elvira Miriam 

V. de Mello Cosendey, titular da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; 

Maria Thereza Nunes Martins Fonseca, titular do Fórum Socioeducativo; Manuel Alfonso 

Diaz Munõz, suplente do Fórum Socioeducativo; Sandra Mara Teixeira de Castro, titular do 

Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; 

Mayra de Queiroz Camilo, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de 

Belo Horizonte; Élerson da Silva, suplente do Fórum Permanente de Entidades 

Socioassistenciais de Belo Horizonte; Simone Maria da Penha Oliveira, titular do Fórum 

Municipal dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; 

Domingos Sávio de Araújo, suplente do Conselho Municipal de Assistência Social; Nádia 

Sueli Costa de Paula Alves, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescentes; Sandra de Mendonça Mallet, suplente do Conselho Municipal do Idoso; Jane 

Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Agnaldo Muller 

Ferreira de Almeida, titular do Conselho Municipal da Igualdade Racial; Elton Santa Brígida 

do Rozário, suplente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais; Flávia 

Zarattini Amorim, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; Maria 

Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular do Núcleo de Práticas Restaurativas; Maíra 



Colares, Secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania abriu a reunião 

dando boas vindas a todas e todos os participantes, agradeceu ao esforço de todos para estarem 

presentes, continuou os agradecimentos, em especial ao  subsecretário José Crus pela iniciativa 

e idealização, assim como à diretora Simone Albuquerque (Diretoria de Relação com o Sistema 

de Garantia de Direitos), ressaltando a importância do diálogo do Sistema Único de Assistência 

Social com o Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos e que a instituição da Mesa de 

Diálogo e Negociação Permanente, publicação da Portaria nº 88/2019 é um Marco a ser 

destacado, um papel muito importante é trazer para a Prefeitura de Belo Horizonte um espaço 

horizontal de diálogo, construção e produção de alternativas e acordos a serem estabelecidos. 

Destacou ainda a importância da institucionalidade para atingir a integralidade das ações. 

Solicita que todos se empenhem em incluir a Mesa de Diálogo nas rotinas e agendas, de modo a 

permitir a continuidade dos trabalhos.  Em seguida, passou a coordenação dos trabalhos ao 

Subsecretário de Assistência Social, José Crus, que destacou o momento histórico para a 

Política de Assistência Social, destacou a importância de cada um dos presentes. Em seguida, o 

subsecretário solicitou que os presentes se apresentassem de forma breve. Simone Albuquerque 

ratificou a certeza de se tratar de um momento histórico, observou a importância de realizar o 

diálogo para garantia de direitos, informou do objetivo de traçar caminhos para garantir a 

proteção social aos usuários. Dando continuidade aos trabalhos José Crus, contextualizou os 

objetivos da Mesa de Diálogo desde a assinatura da portaria 88/2019 de 26 de junho de 2019 

que instituiu a Mesa de Diálogo, igualmente a portaria 122/2019 de 26 de agosto de 2019 que 

nomeou os representantes titulares e suplentes dando institucionalidade a este espaço horizontal 

de diálogo, assim como a sua importância para a efetivação do SUAS no município. Em 

seguida, deu ênfase que a estratégia de instituição de um diálogo horizontal entre seus membros 

dando efetivação à proteção social, cumprimento de prazos e melhorando a relação entre os 

atores. O subsecretário fez um destaque dizendo da criação da Diretoria de Relação com o 

Sistema de Garantia de Direitos, traçando suas competências, atribuições e objetivos, tudo de 

modo a garantir a institucionalidade. A Portaria nº 88/2019 que instituiu a Mesa dá início a um 

novo momento, uma vez que se espera construir uma agenda propositiva e permanente, tendo 

em vista a qualificação do direito dos usuários do Sistema Único de Assistência Social. Em sua 

apresentação, trouxe os objetivos, diretrizes, composição, marcos legais, implementação das 

pactuações a serem estabelecidas, o que se anseia das ações futuras e as expectativas de se 

firmarem pactuações importantes para todos os participantes e principalmente para os usuários 

das políticas públicas representadas nesta Mesa. Trouxe ainda os desafios que se apresentam, tal 

qual avançar nos debates dos segmentos sem perder a noção do todo, e vários olhares com um 



único objetivo: Proteger e efetivar direitos por meio das intervenções.  Em seguida, a diretora 

Simone Albuquerque abriu para o debate. A Dra. Paola Domingues (CAODCA) trouxe uma 

dúvida: considerando as muitas instituições, com políticas diferentes, desta forma as pautas 

devem ser planejadas com antecedência, pediu para que a coordenação da Mesa esclarecesse se 

os convidados participariam por segmentos ou se as reuniões seriam sempre com todos os 

participantes. Sr. Elton, representante do CRESS-MG assumiu a palavra para dizer da 

importância deste momento, parabenizou a todos pela iniciativa do coletivo, a idealização deste 

projeto. Perguntou sobre as estratégias e planos para avançar, se existem metas, destacou ser 

uma construção coletiva, dialética e horizontal, disse estar otimista com os futuros resultados, 

disse ainda da necessidade de ir além das normativas que estão postas, considerando as 

particularidades e singularidades da cidade de Belo Horizonte, estratégia de articulação com a 

sociedade civil organizada, fazer o diálogo com as raízes e bases, o que de certa forma estava 

até então, sendo pouco aproveitado. Disse também que o coletivo dá fôlego para avançar na 

atual conjuntura política. Dra. Daniele Belettato, defensora pública, trouxe sugestão de 

metodologia de trabalho: a criação de grupos de trabalho permanentes ou não, formados pelos 

atores ligados a estes temas, isto considerando que a Mesa muito ampla dificulta a criação de 

metas exequíveis. Estes grupos mais específicos, com pautas e atribuições definidos, permitem 

atuação de forma mais proveitosa. Destacou ainda que a defensoria pública tem diversas áreas 

de atuação, sendo que estão ausentes as defensorias públicas especializadas, como a defensoria 

infracional e defensoria de direitos humanos, uma vez que a porta de entrada da maioria destas 

ações judiciais tem início pela Defensoria Pública e desta forma, possam estas especializadas 

podem contribuir de igual forma. Maria Thereza Fonseca, representante do Fórum Socioeducativo, 

identifica muitas clivagens de participação, entre os presentes. Estes integram diversos espaços, com 

interfaces de trabalho. Propõe que estas convergências sejam identificadas. E ressalta que, na Mesa de 

Diálogo, a Política Pública da Assistência Social será o eixo organizador e ordenador. Simone 

Albuquerque retomou a palavra para dizer como pretende se organizar a Mesa, permitindo a 

visão do todo e também o aprofundamento em temas específicos, o desenho mais adequado 

permitirá melhores ações. “Como tratar as especificidades sem perder a visão do todo? 

Precisamos achar a medida certa”.   O diálogo é importante para solucionar conflitos. Já 

existem experiências que devem balizar as escolhas. A ideia é que este seja o primeiro ponto de 

discussão da Mesa: como iremos nos organizar. A ideia seria a secretaria executiva da Mesa 

trazer uma proposta de regimento interno. Desde que a Diretoria de Relação com o Sistema de 

garantia de Direitos foi instituída, têm chegado diversos pontos/entraves que já seriam possíveis 

de debate. Dr. Afrânio Nardy assumiu a palavra para dizer que está muito satisfeito com a 



criação da Mesa, disse da importância da proposta e que a Mesa é muito bem vinda. O mais 

importante para construção do diálogo é a transversalidade. Problematizou a construção de 

grupos temáticos, uma vez que é importante ter “jogo de cintura” para lidar com questões 

diferentes das já colocadas a cada segmento. Diretora de Políticas para as Mulheres parabenizou 

a iniciativa e mencionou que as questões referentes a gênero infelizmente são muitas das vezes 

consideradas periféricas, abarcando a faixa etária e vulnerabilidade como principais questões. 

Por este fator, reforçou sua presença para contribuir nas discussões trazendo a perspectiva da 

equidade de gênero como um pilar analítico importante, e se colocou à disposição. 

 Diretoria de Mulheres se colocou à disposição para colaborar parabenizou a iniciativa, Kate 

Rocha, do equipamento Benvinda disse da ausência de um sistema específico para mulheres, 

possibilitando a diminuição do sofrimento e violações que o sistema de justiça tradicional deixa 

para estas mulheres. Sra. Denise, da vara cível da infância e juventude disse da presença de 305 

voluntários, equipes de fiscalização composta por agentes voluntários, sobre a parte 

administrativa da vara cível, sente uma carência de políticas para encaminhamento de 

adolescentes que são vítimas de infrações administrativas, além da necessidade de 

responsabilização não no sentido punitivo, mas no sentido de garantir a prevenção. Destacou o 

Provimento 0369 da corregedoria, presença de psicólogos nas visitas monitoradas, devido à 

escassez de servidores: “Quando o juiz determinar que tenha visita monitorada quem irá 

fazer?”. O secretário Thiago (Subsecretaria de Direito e Cidadania) disse que é preciso cuidado 

nas divisões que podem inviabilizar as discussões que precisam ser amplas. Cuidado também, 

para não trazer à questões deliberativas de conselhos. Medir a ansiedade e fazer a gestão para 

avançar. A Mesa tão extensa é um propósito, mas é preciso cuidado para que não desestimule a 

participação dos atores. A Subsecretaria de Direito e Cidadania tem clivagens e entende a 

necessidade de discussões macro, e, sendo necessário a criação de grupos, podemos pensar em 

como fazê-lo. Dra. Paola Domingues, retoma a palavra para dizer da existência de outros 

espaços de negociação das políticas, tais como conselhos e fóruns, onde diversas das 

instituições participantes estão presentes. “Qual o objeto desta Mesa?” É preciso evitar 

duplicidade de discussões, evitando sobreposição de agendas. Questiona ainda se as 

negociações serão feitas a partir de conflitos que estão já colocados ou seriam negociações para 

construção de políticas. Dra. Elvira da Superintendência Regional do Trabalho, destacou os 

projetos que está representando neste órgão, como trabalho infantil, aprendizagens e projetos 

com pessoas com deficiência. A expectativa FECTIPA é tirar as crianças do trabalho e 

encaminhar para aprendizagem, com foco nos adolescentes do socioeducativo, jovens com 

deficiência, e em acolhimento institucional. Ao mesmo tempo há ameaça de cortes que podem 



reduzir e deixar projetos descobertos. Este espaço limita-se ao município, trouxe possibilidade 

de integrar ações da região metropolitana, está esperançosa uma vez que ficou muita satisfeita 

com a presença de tantas pessoas importantes para complementar aquilo que é limitado em seus 

respectivos espaços. Sandra, representante do Fórum dos Trabalhadores trouxe que a demanda 

dos trabalhadores foi importante para criação da Mesa, a importância de esclarecer o que o 

Sistema Único de Assistência Social faz, estes trabalhadores sentem falta de que os atores 

tenham conhecimento das especificidades, alcances e serviços socioassistenciais. Isabela 

Teixeira (Diretoria de Gestão da Política de Assistência Social) disse: “Tudo que fazemos tem a 

ver com a promoção dos direitos socioassistenciais, interlocução com outras políticas, tentar 

nos organizar a partir de pautas que dizem de impasses, conflitos, dando coletivização, ou seja 

a estratégia seria traçar caminhos comuns e tratando destas pautas de forma coletiva.” Disse 

ainda que é preciso lidar melhor com estas questões dinâmicas que surgem na rotina, já existem 

pautas importantes e acredita que a diversidade de representação é importante, diferenciando a 

Mesa de outros espaços e evitando a fragmentação. Régis Spíndola, diretor da Diretoria de 

Proteção Especial, destaca que a diferença deste espaço é que o conflito já estará instituído, o 

conflito já existe e está em grande parte em litígio, já houve a judicialização da política. 

Exemplificou com ações que se repetiram 26 vezes, 46 vezes, que fogem aos outros espaços de 

discussão, extrapolam o limite de intervenção dos participantes de outros espaços. O conflito já 

instaurado demanda a construção de uma solução ou ao menos levar a uma negociação, sendo 

este o caminho direcionador na execução dos trabalhos. Dra. Daniele retomou a palavra para 

dizer da grande diversidade de temáticas, onde algumas delas já estão com consensos bem 

sedimentados, contudo, outros agentes ainda se recusam a iniciar um diálogo, ainda não há 

consenso e por este motivo a judicialização é tão presente. Precisa-se filtrar as searas que já 

estão bem estruturadas e as que não estão. O Sr. Elton do CRESS retomou a palavra para fazer 

uma pergunta, pegando o gancho metodológico, concorda com as pessoas que trouxeram a 

visão macro, determinados problemas sociais perpassam por todos estes segmentos, o resgate da 

universalidade é importante. Refletindo na questão do corpo social e político que vem sendo 

formado, seria este um meio da democracia representativa estar presente neste espaço. Trouxe 

ainda as experiências de outros estados onde houve representatividade das massas. O 

subsecretário José Crus diz que esta reunião inicial foi importante para ouvir as expectativas. 

Disse da ousadia de se inovar na gestão pública, criar institucionalidade, sobretudo na 

conjuntura política nacional que traz reflexos às famílias pobres e vulneráveis, a ausência de 

corresponsabilidade do Estado e da União nas políticas, e mesmo diante disso, o município tem 

preservado o mais importante. “Constituir o que queremos e onde se pretende chegar com a 



Mesa é o que se pretende com a ajuda de todos os atores. Nós teremos um instrumento que 

orienta o funcionamento da Mesa”, por esta razão sugere a todos que a diretoria poderá trazer a 

minuta de regimento interno da Mesa. O foco são os conflitos que existem atualmente entre o 

Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Justiça. 

Simone Albuquerque disse da criação de um primeiro consenso, que é a criação do regimento 

interno que traz parâmetros. A Mesa tem o intuito de resolver conflitos em litígio, uma vez que 

existem vários conflitos já judicializados e que são tratados no caso a caso, isso vai mudar a 

forma de enxergar as coisas, territorializando os conflitos. Há também um consenso de criar 

estratégias para tratar pontualmente os conflitos, mas, também garantir a participação de todos 

na solução destes. Há também a sensação de que determinados conflitos são específicos de uma 

determinada área, quando por vezes este conflito perpassa por diversos órgãos e atores. Como 

institucionalizar o conflito é outra discussão importante, como trazê-los à Mesa. Disse ainda das 

experiências de diálogo positivas realizadas no âmbito estadual. Dr. José Xavier (COINJ) trouxe 

cópia de uma recomendação conjunta, um registro de algo que pode ser discutido mais a frente. 

Disse que a recomendação traz a obrigatoriedade emissão da guia de acolhimento previamente 

ao acolhimento institucional, disponibilizou cópias da referida recomendação aos presentes. 

Dra. Fernanda, disse que todos os órgãos têm questões que precisam ser discutidas, sendo 

sugerido que todos os representantes encaminhassem os seus respectivos pontos de interesse. 

Aqueles que forem mais sugeridos, passariam a ser discutidos na Mesa. Disse da necessidade de 

socializar mediante conflitos já existentes. Subsecretário José Crus: “foi acolhido que a pauta 

da próxima reunião será o regimento interno e a possibilidade de criação de um instrumental 

para coletar as pautas prioritárias.” Este foi um encaminhamento acolhido por todos os 

presentes. Ficando estabelecido como encaminhamento a proposta do regimento interno e o 

levantamento que será feito sobre os conflitos que serão prováveis pautas da Mesa. Outros 

encaminhamentos: as reuniões coletivas serão mensais,  todas as últimas quintas-feiras do mês, 

serão enviados convites por e-mail. Setembro: 26/09, outubro 31/10, Novembro 28/11. Ficou 

delegado à Simone Albuquerque Diretora de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos 

que apresentará proposta do Regimento Interno na próxima reunião do dia vinte e seis de 

setembro de dois mil e dezenove. Assim, nada a mais havendo a tratar, o subsecretário José 

Crus agradeceu a presença de todos, 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. 

 


