
 

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 trinta e um dias do mês de outubro 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, 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; 

Régis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial; Eliete 

Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Isabela de 

Vasconcelos Teixeira, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência 

Social; 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; Viviane Coelho Moreira, titular da Diretoria de Políticas para 

as Mulheres; Renata Martins Costa de Moura, titular 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 da 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; Samira Ávila, suplente da Diretoria de Políticas para a Juventude; 

Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente da Diretoria de Políticas para a Igualdade 

Racial; Andréa Passos, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; 

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

Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude doTribunal 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 Criança  do 

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 deJustiça 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 representada pelo Sr. William Lelis Braz Nascentes; Daniele Bellettato 

Nesrala, titular da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; Pedro Henrique 

Alves Auarek, suplente do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Rosilene Alves de 

Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Maria Thereza Nunes Marins Fonseca, 

titular do Fórum Socioeducativo; Élerson da Silva, suplente do Fórum Permanente de 

Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Margarida de Lourdes Monteiro 

Arcanjo titular do Fórum Municipal de Abrigos; Maria Vitoria de Santos Moura, 

suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Alessandra 

Vitoriano de Castro, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

Flávia Zarattini Amorim, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas 

Gerais; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas 

Restaurativas. Ausências justificadas: Taciana Malheiros Lima Carvalho, titular da 

Secretaria Municipal de Saúde; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria 

Municipal da Educação; Sabrina Nunes Vieirarepresentante titular da Defensoria 

Pública da União de Belo Horizonte; Carolina Godoy Leite Vilaça suplente da 

Defensoria Pública da União de Belo Horizonte; Luciana Marques Coutinho, titular do 

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

Público do Trabalho; Paola Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a Juventude; 

Mayra de Queiroz Camilo, titular do Fórum Permanente de Entidades 

Socioassistenciais de Belo Horizonte. A diretora Sra. Simone Albuquerque, titular da 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos, diante da impossibilidade 

de comparecimento do coordenador da Mesa de Diálogo Sr. José Crus, assumiu a 

coordenação dos trabalhos conforme previsto no parágrafo único do artigo 6º do 

Regimento Interno da Mesa de Diálogo, abriu a reunião dando boas vindas a todas e todos 

os participantes, agradeceu o esforço de todos para estarem presentes e passou a tratar 

dos informes iniciais, começando pela publicação do Regimento Interno da Mesa de 

Diálogo por meio da portaria 143/2019 a qual foi encaminhada aos representantes por e-

mail e via aplicativo whatsapp. A diretora ratificou a necessidade de justificativa das 

ausências dos titulares e o comparecimento dos suplentes na titularidade, evitando assim 

a substituição do representante conforme previsto no regimento interno. Em seguida 

explicou a ausência de representantes cuja ausência foi anteriormente justificada à 

secretaria executiva da mesa. Os trabalhos iniciaram com a aprovação da ata da reunião 

anterior do dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezenove, encaminhada aos 

membros por e-mail, no dia quinze de outubro de dois mil e dezenove. Após leitura prévia 

pelos representantes, não houve considerações ao conteúdo e a ata foi aprovada por 

unanimidade. A diretora de relação com o sistema de garantia de direitos Simone 

Albuquerque passou aos apontamentos constantes da pauta prevista para a Mesa de 

Diálogo, qual seja, relato das câmaras temáticas, apresentação da Instrução Operacional 

04/2019 publicada em doze de outubro de dois mil e dezenove, falando brevemente sobre 

cada item previsto na pauta do dia. Indagou aos presentes se concordavam com a proposta 

de pauta, todos os presentes manifestaram concordância e a pauta do dia foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Thiago Alves da Silva Costa, titular 

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



da Subsecretaria de Direitos e Cidadania para que realizasse a apresentação e discussão 

dos trabalhos da Câmara Temática Disque 100. O subsecretário Thiago Costa iniciou 

informando aos presentes que foram realizadas duas reuniões da câmara temática disque 

100, informou ainda que a partir da próxima semana serão realizadas reuniões semanais 

com o objetivo de apresentar ao pleno os resultados e encaminhamentos finais na próxima 

reunião do pleno da Mesa de Diálogo, a ser realizada no dia vinte e oito de novembro de 

dois mil e dezenove. Neste sentido, o subsecretário afirmou que  um diagnóstico bem 

feito auxiliará a combater o problema. Deu continuidade apresentando o fluxo nacional 

do disque 100, apontando que a responsabilidade pelo recebimento das denúncias é da 

ouvidoria do Ministério  dos Direitos Humanos. A metodologia é definida pelo Fluxo de 

Encaminhamento. Esta metodologia prevê ainda sete tipos de violação/ grupos de 

violação. Definição dos encaminhamentos e portas de entrada com base na prioridade de 

atuação: a)- investigação e apuração, b)- defesa e responsabilização c)- proteção. Ato 

contínuo tratou-se de duas situações que remetem a um problema: o retorno que o 

Ministério recebe nem sempre traduz a realidade das intervenções e o retorno das 

informações, uma vez que esta situação ainda não está estruturada. Foi apontado como 

estratégia estabelecer parcerias institucionais. Anunciou que foi realizado pedido para que 

os órgãos envolvidos indicassem como atuam em cada caso e as atribuições de cada órgão 

que compõe o disque 100, as portas de entrada e saída, o papel de cada um, quando 

encaminhar e como estabelecer esta relação e este retorno de informações, após, é 

possível avançar para um diagnóstico com síntese de apontamentos com relação à porta 

de entrada: Alguns atores recebem diretamente e outros indiretamente. A porta de saída 

por sua vez é conforme a necessidade do caso, a principal proposta para a próxima reunião 

é definir um órgão único que receba as denúncias e encaminhe aos demais órgãos 

envolvidos.  Substancialmente a atuação da Subsecretaria de Direitos Humanos e 

Cidadania (SUDC) é na Defesa dos Direitos humanos, por esta razão as discussões com 

o Ministério de Direitos Humanos estão sendo conduzidas pela SUDC. Exemplificou 

alguns dos grupos de violação e os detalhes constantes do fluxo nacional do Ministério 

dos Direitos da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. São alguns dos grupos de 

violação exemplificados: Crianças e Adolescentes: negligência, abandono, negligência 

na alimentação, amparo e limpeza. É papel do Conselho Tutelar encaminhar e requisitar 

da rede conforme necessidade das crianças. A Delegacia Especializada de Proteção à 

Criança e Adolescente (DEPCA) atua quando existe alguma situação que envolva 

infração penal. Exemplo: maus tratos, Violências Diversas. O subsecretário também falou 

brevemente sobre o grupo de violação Idoso, entre outros. Ratificou que “iremos nos 

debruçar sobre estas tipificações nos grupos e verificar como a rede pode receber melhor 

estas denúncias”. Mostra-se necessária a compreensão das nuances e qualificações. O 

estado de Minas Gerais hoje (exceto Órgãos de Defesa de Direitos e sistema de justiça) 

entende que o governo do estado é contrarreferência e ajuda os municípios a qualificar a 

denúncia, colocando também à disposição dos municípios o SIMA – Sistema de 

Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos. Pretende-se realizar o atendimento de 

denúncias a partir do público alvo. Aponta-se como possibilidade a utilização do SIMA. 

Existe um fluxo nacional e almeja-se que a centralidade do recebimento seja na SUDC 

seguida de articulação com a rede de proteção para encaminhamentos na rede municipal. 



Reforçou a demanda para criação de espaços institucionais, pactuações e protocolos. 

Quanto ao Núcleo Intersetorial Regional (NIR Técnico): foi realizada proposta de 

reformulação e retorno já modelado e parametrizado. Foi apontada também a necessidade 

de explicar conceitos permitindo a compreensão do cenário de violações que ocorre no 

município. Hoje a leitura que se tem do disque 100 é que pouco se tem de retorno ao 

cidadão e isso poderá ser ajustado com este novo planejamento. O subsecretário Thiago 

Costa agradeceu a atenção de todos e passou a palavra ao pleno para as considerações e 

destaques quanto ao conteúdo apresentado. Dra. Daniele Bellettato, representante titular 

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais solicitou que fosse encaminhado ao 

pleno o fluxo completo do Ministério dos Direitos da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos. A representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, em consideração às falas anteriores, disse de documentos que existem em Belo 

Horizonte e instrumentais, manuais específicos sobre fichas de notificação de suspeita de 

violência contra criança e adolescentes os quais se encontram disponíveis no site do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na aba serviços. Esta ficha 

de notificação foi construída a várias mãos, material similar ao que foi apresentado ao 

pleno pela coordenação da câmara temática de acolhimento, algo construído em Belo 

Horizonte pelas secretarias, Ministério Público, entre outros atores. Este material é 

recomendado para a câmara temática.. A diretora de relação com o sistema de garantia de 

direitos Simone Albuquerque chama a atenção para três questões importantes, quais 

sejam: 1 – O diagnóstico é muito importante para se ter clareza sobre como é definido 

negligência (família violadora ou em situação de vulnerabilidades e subsistência) 2- 

quando discutimos na câmara temática verificou-se que recebemos as denuncias 

separadamente sem que se tenha clareza como cada um atuou no caso e/ou quais 

intervenções ainda pretendem realizar. 3- qualificar porta de entrada e as tratativas 

internas que não podem ser feitas isoladamente e qualificar a porta de saída. A 

representante do Conselho da Pessoa com Deficiência relatou um problema de 

comunicação, pois manifestaram interesse em participar de ambas as câmaras temáticas, 

contudo, não receberam as convocações para reunião. Em seguida o subsecretário Tiago 

respondeu às considerações/destaques do pleno: a)- solicitamos o fluxo nacional ao 

Ministério dos Direitos da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e eles 

encaminharam uma planilha robusta do Excel, que será compartilhada com o pleno. b)- 

esclareceu que estão previstos na apresentação seis grupos de violação e o sétimo seria o 

grupo das mulheres cujas tratativas se dão pelo disque 180. c)- manifestou ciência da 

existência das fichas de notificação do CMDCA, a qual está posta para os serviços 

internos para atuar e notificar internamente. Já no disque 100 é mais amplo e qualquer 

cidadão pode denunciar, por esta razão a necessidade dos alinhamentos anteriormente 

citados. Finalizada a apresentação e destaques naquilo que concerne aos 

encaminhamentos da câmara temática do disque 100. Em seguida, conforme deliberado 

em reunião anterior, a diretora Simone Albuquerque passou a palavra para o Sr. Régis 

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

qualidade de coordenador da câmara temática para apresentação e discussão dos trabalhos 

e encaminhamentos da Câmara Temática Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes. Foram informados quais os representantes do pleno compõem a câmara 



temática. Em seguida realizou a contextualização dos objetivos e calendário. No mesmo 

sentido contextualizou e apresentou o conteúdo da Nota Técnica 089/2019 (trata do 

acompanhamento pelo SUAS de famílias substitutas em casos de adoção), apresentação 

e discussão da recomendação conjunta 03/2019 que orienta aos juízes para que o 

acolhimento aconteça exclusivamente a partir da guia de acolhimento. Com relação às 

requisições de acompanhamentos de famílias substitutas, pauta que já vinha sendo 

comentada em alguns grupos de discussão compreendeu-se que ordens para 

acompanhamento pós integração em famílias substitutas, tem causado preocupação uma 

vez que este tipo de requisição causa impactos uma vez que extrapola as competências 

das equipes do Suas. Em setembro do presente ano as unidades começaram a receber os 

mandados de intimação para acompanhamento, e neste primeiro momento realizou-se 

contato com a Vara da Infância e Juventude Cível por meio de ofício solicitando algumas 

informações quanto a estes procedimentos. O diretor e coordenado da câmara temática 

passou a esmiuçar a nota técnica, a qual trata dos objetivos do serviço de acolhimento, 

trabalho essencial ao serviço, e propriamente ao mérito do acompanhamento das famílias 

substitutas, a precedência de competência prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente: o acompanhamento do estágio de convivência será realizado pelas equipes 

multidisciplinares do judiciário. O suporte pelo SUAS pode ser feito, mas não incidindo 

nas equipes a responsabilidade pelo acompanhamento, sobretudo considerando que 

muitas famílias são de outros municípios, estados e até países. Diferente do judiciário, o 

SUAS não trabalha com expedição de cartas precatórias etc. e existem limitações muito 

claras. Disse das competências das equipes multidisciplinares conforme previsão legal, 

sendo que, na ausência das mesmas, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação 

de peritos. Conclui-se, portanto, que estas ordens judiciais extrapolam as competências 

das equipes do SUAS, e há previsão legal quanto ao responsável por realizar tal 

acompanhamento, qual seja, as equipes interdisciplinares do judiciário. Desta forma, 

mostra-se imprescindível o diálogo com a Vara da Infância e Juventude Cível (VIJ) para 

o devido alinhamento. Encaminhamento da Câmara Temática: Consenso sobre a 

fundamentação da nota técnica, proposição de reunião da câmara temática com o juiz 

titular da VIJ para apresentação deste material. Participarão desta reunião representantes 

da mesa de diálogo. Outro encaminhamento é para que as respostas aos mandados de 

intimação contendo ordem judicial para acompanhamento de famílias substitutas sejam 

fundamentadas com a Nota Técnica 089/2019.  Após, disse da necessidade de se 

consensuar no pleno, validar estes encaminhamentos. O pleno acatou os 

encaminhamentos propostos. Em continuidade falou sobre as discussões da câmara 

naquilo que concerne à Recomendação nº 03 aos juízes. Esta recomendação não é direta 

ao executivo mas reflete na realização dos trabalhos dos serviços. Trata-se de um recorte 

do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à guia de acolhimento. A referida 

recomendação proíbe acolhimento de crianças e adolescentes em abrigo sem a guia 

devidamente expedida. A recomendação produz efeitos ao poder executivo. A guia 

inaugura uma relação jurídica, ratifica a excepcionalidade, estimula aproximação entre as 

equipes, coíbe praticas abusivas e arbitrárias que impedem o direito à convivência 

familiar e comunitária dessas crianças. O conteúdo da Guia conforme previsto no ECA 

prevê a identificação e qualificação completa dos pais, endereço de residência dos pais, 



nomes de parentes e terceiros responsáveis, motivos da retirada ou da não reintegração 

ao convívio familiar. Wem reunião da câmara temática a Dra. Valéria informou que a 

recomendação seria revista com a inclusão da excepcionalidade prevista no artigo 93 do 

ECA, que possibilita o acolhimento emergencial com a expedição da guia em até 24 

horas. O Sr. José Xavier, representante da Coordenadoria da Infância e da Juventude fez 

a leitura da nova recomendação que passou a ser enumerada 04/2019. Foi publicitada no 

dia 29/10/19. “Esta recomendação conjunta não se aplica ao acolhimento em caráter 

excepcional e de urgência. Nesta situação a entidade deverá comunicar o fato em até 24 

horas o ao juiz da vara de infância.”. Continuando a apresentação, o coordenador da 

câmara temática Sr. Régis disse da necessidade de se qualificar “o que de fato seria uma 

situação emergêncial?”. Existe uma dificuldade com relação ao funcionamento destas 

instituições (sistema de justiça) no período de plantão. Os plantões da Vara da Infância e 

Juventude, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público, apesar de haver plantão 

constituído, há também uma dificuldade de acesso conforme relatos da rede e do 

Conselho Tutelar. Apresenta-se uma grande dificuldade quanto ao conceito de 

emergencial que está sendo interpretado em razão do horário e não das circunstâncias. As 

circunstâncias precisam ser a real ensejadora da emergência. É preciso qualificar este 

conceito. Aguardar-se-á o envio da proposta de fluxo da Vara da Infância e Juventude 

Cível (VIJ) pela Coordenadoria da Infância e Juventude - COINJ. Durante a reunião do 

dia vinte e quatro de outubro houve continuidade destas discussões. A COINJ 

compartilhou 05 (cinco) modelos de fluxo, quais sejam: Atuação do Conselho Tutelar, 

Unidades de Acolhimento Institucional, processo de medida de proteção, guarda família 

extensa e entrega voluntária de recém-nascidos. Infelizmente não houve tempo hábil para 

discussão de todos os fluxos na reunião deste dia, trata-se de fluxos grandes que 

impossibilitam o esgotamento das discussões na reunião. Será necessário mais tempo para 

adequar os fluxos. Mostra-se necessário que a própria VIJ realize a apresentação do fluxo, 

na ocasião da reunião não havia nenhum representante da VIJ para apresentar e dizer o 

que foi pensado, bem como teorias para sinalizar da narrativa e lógica pensada. Desta 

forma, não foi possível avançar no fluxo em si, sem a presença de quem o idealizou. 

Encaminhamentos da reunião da câmara temática foram: Reforçar convite à VIJ para 

envio de representante com efetivo poder de decisão, preferencialmente o juiz. COINJ 

participará da sensibilização e fortalecimento do convite à VIJ para participação na Mesa 

de Diálogo e Câmara Temática. A próxima reunião ocorrerá aos seis de novembro do ano 

presente. Finalizada a apresentação do coordenador da Câmara temática de Acolhimento 

Institucional de Crianças e Adolescentes, seguiu-se aos destaques apresentados pelo 

pleno. Dra. Daniele Bellettato ratificou os pontos colocados pelo diretor de proteção 

especial e coordenador da câmara temática, Sr. Régis Spíndola, e pediu que fosse criada 

uma Câmara Temática específica para discussão de temática referente ao Conselho 

Tutelar. O Sr. William, que estava presente representando a Promotoria de Defesa dos 

Direitos da Infância e Juventude – Infracional, indagou se houve discussão na câmara 

quanto ao acolhimento de adolescentes ameaçados de morte, principalmente no interior, 

considerando que há dificuldade de serem inseridos em espaços de acolhimento 

institucional. Deixou a sugestão para diálogo. No mesmo sentido, Maria Thereza 

Fonseca, representante titular do Fórum Socioeducativo pediu a palavra para fazer 



algumas considerações: A mesa de diálogo é sistêmica. Observa-se que na medida em 

que as Câmaras Temáticas forem se organizando e trazendo as contribuições ao pleno, 

será possível se identificar os filtros e as interfaces dessas câmaras. Finaliza sua 

intervenção: “É preciso cuidado para não rotular as famílias. Seria o Estado um agente 

violador? Isso merece nossa atenção. Qual a motivação do acolhimento: políticas 

públicas ou ausência delas?”. A representante do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA trouxe sugestão de análise da resolução 120/2015 

do próprio conselho. Importante para ambas as questões que foram apontadas pela câmara 

temática. A colocação em família substituta é uma decisão da autoridade judiciária, 

mostra-se importante na temática do acolhimento a questão da excepcionalidade, prevista 

no artigo 3º e embasado no artigo 93 (noventa e três) do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Está muito clara a excepcionalidade ao Conselho Tutelar. Sugere integrar 

este documento (resolução 120/2015 CMDCA) na discussão da câmara temática. O 

representante suplente do Conselho Tutelar, Sr. Pedro Auarek manifestou-se no sentido 

de que “o conceito de emergência e excepcionalidade não está muito bem definido no 

artigo 93 (noventa e três). A lei 13431/2017 fala um pouco sobre estes conceitos. 

Concluiu pela necessidade de se separar o acolhimento institucional do dia a dia, e 

aqueles realizados durante o plantão centralizado, que pode entrar na questão da 

urgência e emergência.”. Exemplificou: Adolescente do interior que precisa entrar no 

abrigo e depois o Conselho Tutelar. Quanto aos horários, não fica claro quais são os 

órgãos que funcionam em plantão. “O acesso ao judiciário é muito limitado, o Conselho 

Tutelar não tem sequer o contato de quem está de plantão. Prazo da guia de acolhimento 

e nem da guarda judicial.” A recomendação de 24 (vinte e quatro) horas não está sendo 

aplicada, tem casos de adolescentes com mais de quatro meses de acolhimento sem guia. 

Reforçou a necessidade de apresentação pela VIJ dos fluxos. A Sra. Margarida, 

representante titular do Fórum De Abrigos manifestou-se:  “Estamos voltando à 

informalidade. Não vamos resolver os problemas enquanto não se definir o que é 

emergencial e excepcional. Tudo vai ser excepcional. A lei 13431 traz definições 

interessantes, traz comunicação quando do acolhimento, tudo esbarra na questão da 

definição do que é excepcionalidade.”. Reforçou posição do William para dizer que As 

unidades de acolhimento estão sendo invadidas de forma freqüente por pessoas que estão 

ameaçando adolescentes. Régis Spíndola ratificou que a câmara do Conselho Tutelar está 

prevista, mas pontuou: “Primeiramente precisaremos concluir as que estão em 

andamento, provavelmente em janeiro. Ainda não discutimos a situação dos adolescentes 

no âmbito infracional, PPCAAM, mas está nos planos durante o decorrer dos trabalhos. 

Indução financeira importante do Estado para acolhimento de adolescentes ameaçados 

de morte. Resolução citada por Maria Vitoria é muito interessante, contudo identificamos 

como fundamental qualificar o que é emergencial: é quando está machucado? Quando 

está no hospital? Precisamos de elementos palpáveis e pontuais a serem observados  para 

poder indicar os motivos.  Na modalidade Excepcional entende-se que a família precisa 

ter passado pelo SUAS, evitando a aplicação de medidas mais gravosas antes da oferta 

de medidas menos gravosas.”. Finalizou informando que a memória de reunião foi 

passada à secretaria executiva para encaminhamento ao pleno. Finalizando as discussões, 

Simone Albuquerque manifestou-se: “Parece-me que há uma recomendação do pleno 



para que se intensifiquem as definições e o debate daquilo que é emergencial e 

excepcional. A função da Mesa de Diálogo é encontrar o consenso necessário para dar 

mais qualidade às ofertas, mais concretude. Nosso acúmulo permite isso. Os fluxos serão 

discutidos no sentido da complementariedade. A coordenação da Mesa de Diálogo vai 

se empenhar e contribuir com a institucionalidade da mesa para que possamos garantir 

a participação da Vara da Infância e Juventude Cível e especificamente do juiz na mesa 

de diálogo.”. Régis Spíndola encerrou indagando ao pleno quanto à concordância de que 

a Nota Técnica 089/2019 será o fundamento na reunião com o juiz. O pleno concorda 

com esta decisão. A secretaria executiva agendará uma reunião com o juiz, com a 

presença do subsecretário de Assistência Social José Crus e a de alguns membros da 

mesa: órgão gestor, Ministério Público, Defensoria Pública, Coordenadoria da Infância e 

Juventude, Conselho Tutelar e Fórum de Abrigos. Ato contínuo, Simone Albuquerque 

tratou da sistematização das novas contribuições para levantamento dos conflitos para a 

Mesa de Diálogo e criação de novas Câmaras Temáticas. Ratificou que os conflitos serão 

levantados a cada seis meses: “Os conflitos apresentam portas de diálogo e apontam 

quais caminhos a mesa deve seguir para estabelecer as câmaras temáticas. Prazo 

máximo para solução de conflitos também será de seis meses.” A Sra. Ana Terra, 

integrante da secretaria executiva da Mesa de Diálogo passou a apresentar a 

sistematização das temáticas socioassistenciais apresentadas pelo pleno por meio de 

formulário encaminhado pela secretaria executiva. Finalizada a apresentação, houve 

destaques. A Sra. Maria Cecília Andrade Lobo Martins, representante titular dos Núcleos 

de Práticas Restaurativas, manifestou-se quanto à necessidade de articulação para 

encaminhamentos de Justiça Restaurativa: “Não somente para vales sociais, mas também 

para o acompanhamento propriamente dito. Observa-se demandas de encaminhamentos 

para outras políticas, mas não temos fluxo para efetivar estes encaminhamentos.”. A Sra. 

Margarida, representante do Fórum de Abrigos, disse que este é o momento oportuno 

para discutir situação de jovens com mais de 18 anos egressos de Unidades de 

Acolhimento Institucional e que não possuem autonomia para viverem sozinhos, 

sobretudo aqueles com sofrimento mental. O Sr. William (representante da promotoria 

infracional) afirmou que o Plano Decenal Socioeducativo está “parado”. Disse ser 

importante que a câmara debata, traga esta questão para a mesa, permitindo a efetivação 

deste plano decenal. Trabalho feito por diversas secretarias: “Não apareceu a questão dos 

profissionais de diversas políticas. É preciso cuidar de quem cuida, pessoas que precisam 

de acolhimento e suporte para atuar com qualidade. Pensar políticas para que possam 

ter suporte. Adolescentes com questões de saúde mental, tentativas de auto-extermínio... 

Necessidade de trazer estas discussões também para este espaço.” Maria Thereza 

Martins, representante do Fórum Socioeducativo, manifestou-se: “Como coordenadora 

do socioeducativo, falamos sobre a capacitação, discussão de conceitos, compreensão 

de contextos em que os adolescentes estão. Nesta faixa etária de público, 12 (doze) a 16 

(dezesseis) anos, precisamos nos debruçar e priorizá-la. O trabalho infantil ligado à 

política de drogas/tráfico de drogas, é uma das condições mais perversas de trabalho 

infantil.” Sugeriu ainda à secretaria executiva o encaminhamento ao pleno de todas as 

sugestões (temáticas socioassistenciais) que foram enviadas à secretaria executiva. Régis 

Spíndola ratificou que a prioridade inicial são situações conflituosas, contenciosas: 



“Certamente incluiremos em nossos pontos de apoio técnico. Temáticas que fogem um 

pouco serão incorporadas em outras estratégias.” A Sra. Viviane Coelho Moreira, 

representante titular da Diretoria de Políticas para Mulheres (DIPM), também trouxe 

contribuições ao pleno quanto à necessidade de aplicabilidade da lei Maria da Penha: “Em 

BH houve aumento de 13% dos feminicídios, mulheres que não tinham medidas de 

proteção a seu favor. Temos uma necessidade imediata de que as autoridades tratem 

sobre isso. Abrigamento específico para mulheres, elas estão sofrendo violências. 

Igualmente em situações onde há ameaça de morte, violência urbana na garantia de 

direitos, não temos  um fluxo de encaminhamento... Mulheres com envolvimento no 

tráfico devido aos companheiros têm receio em acessar as políticas públicas e serem 

detidas. Como alcançar este público?”. A representante do Fórum Socioeducativo 

ressaltou a fala do diretor Régis para dizer da compreensão dos objetivos da Mesa De 

Diálogo, contudo, reforçou que ainda é necessário que estes objetivos fiquem mais claros. 

Simone Albuquerque manifestou-se: “Não conseguimos compreender nas questões 

apresentadas pelo socioeducativo situações conflituosas do SUAS com o sistema de 

justiça. Agendaremos reunião com o socioeducativo para alinharmos esta situação.”. 

Após a fala da diretora, não houve novos destaques pelo pleno. Finalizando os trabalhos 

do dia houve a apresentação da Portaria Smasac nº 144/2019 pela suplente da 

Subsecretaria de Assistência Social na titularidade, Sra. Liliane Neves do Carmo: “Esta 

instrução ratifica o que já está colocado na nota técnica 02/2016 do SNAS/MDS”. Por 

conseguinte, houve novos destaques. Dra. Paola, representante titular do Centro de Apoio 

Operacional das promotorias de Justiça de defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CAODCA, indagou: “A elaboração de estudos sociais para subsidiar 

atuação do Conselho Tutelar não é do SUAS? Pediu esclarecimentos diante da falta de 

equipes técnicas do conselho tutelar. Haverá necessidade de averiguação de situações 

por parte do órgão gestor que deve garantir o subsídio ao trabalho do Conselho Tutelar.” 

Simone Albuquerque esclareceu que a  Instrução Operacional é apenas para as 

requisições: “A idéia é que dependendo do tipo de serviço que for requisitado, isso deverá 

ser discutido com DRAS, trouxemos na instrução operacional o que está posto em nível 

nacional na nota técnica 02/2016. Verificaremos a situação apresentada e, caso 

necessário, faremos ajustes.”.  Assim, nada a mais havendo a tratar, Simone Albuquerque 

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. 


