
 

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 dezenove dias do mês de dezembro 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 quarta 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: 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; 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; 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; 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; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas 

para as Pessoas com Deficiência; Gustavo Adolfo de Magalhães, suplente 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, Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação; 

Rosilene Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; 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; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores 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; Alessandra 

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



Deficiência; Ana Cristina da Silva, suplente 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 dos 

Núcleos de Práticas Restaurativas; Ausências justificadas: Paola Abreu, titular da 

Diretoria de Políticas para a Juventude; Marcia Cristina Alves, titular da Secretaria 

Municipal de Segurança e Prevenção; Sebastião Everton de Oliveira, suplente da 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Jane Gorete Porto, titular do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 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 todas e todos para estarem presentes e solicitou que os 

participantes se atentassem às questões relativas às representações na Mesa de Diálogo. 

Se algum órgão tem a intenção de realizar alteração na representação, deverá 

oficialmente enviar à secretaria executiva da mesa, para que esta por sua vez encaminhe 

para publicação no DOM, preservando a institucionalidade. Os trabalhos iniciaram com 

alguns informes referentes ao regimento interno e publicação de novos representantes 

da mesa que foram citados pelo coordenador da mesa. Logo em seguida houve a leitura 

da pauta para esta reunião, o secretário consultou os presentes se havia alguma 

retificação a ser feita na ata da reunião anterior, nenhum dos presentes apontou 

destaques ou correções a serem feitas e houve a em seguida  aprovação da ata da 

reunião anterior do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, encaminhada 

aos membros por e-mail. A ata foi aprovada por unanimidade. O secretário passou aos 

apontamentos constantes da pauta prevista para a Mesa de Diálogo, houve então a 

apresentação e discussão da Pauta da 5ª Reunião da Mesa - dezembro (este é o rito da 

reunião definido no art. 16). A pauta foi aprovada pelos presentes. O secretário e 

coordenador da Mesa passou a palavra para o secretário Thiago Costa para realização da 

apresentação da minuta do protocolo elaborado pela Câmara Temática Disque 100. O 

subsecretário Thiago Costa iniciou sua apresentação saudando os presentes e dizendo da 

satisfação em ter se alcançado um documento histórico para o Município de Belo 

Horizonte, qual seja, o primeiro protocolo a ser aprovado pelo pleno da Mesa de 

Diálogo. Apresentou ainda a composição/representantes da câmara temática disque 100, 

informou que todos receberam o documento por e-mail e cópia da íntegra da minuta. “A 

leitura do documento será realizada por todos os presentes, e, caso sejam feitos 

destaques, os mesmos serão feitos durante a leitura. Somente após a leitura serão feitas 

as adequações ao texto.” A leitura do documento foi realizada. Houve destaques ao 

texto apresentado, os quais serão apresentados ao pleno pelos representantes. Antes dos 

apontamentos e destaques à minuta do protocolo, o coordenador José crus 

cumprimentou todos os integrantes da câmara temática disque 100, parabenizou a todos 

pelo empenho na produção deste documento. Sra. Viviane representante titular da 

Diretoria de Mulheres fez destaque ao artigo 4º para destacar a importância de adotar a 

perspectiva de gênero, acrescentar a mulher como segmento ali constante, apesar de 

haver um canal próprio (disque 180), em todos os segmentos presentes no artigo 4º 

existem mulheres, por isso a importância de se incluir. Após a apresentação de todos os 

destaques pelos representantes, as alterações ao texto do protocolo que foram aprovadas 

pelos presentes, foram incorporadas ao corpo do texto imediatamente pela Secretaria 



Executiva da Mesa de Diálogo, a qual realizou a leitura de todas as alterações, com a 

conseguinte anuência de todos os representantes. O secretário José Crus parabenizou a 

todos os envolvidos na elaboração e condução do protocolo, citando a secretaria 

executiva da mesa e a gerência de regulação da Diretoria de Gestão do SUAS. Houve 

celebração e aplausos dos representantes. Foi realizada com anuência de todos os 

presentes a Pactuação do primeiro protocolo sobre proposição de fluxos no âmbito 

municipal envolvendo denúncias recebidas do Disque 100, coordenado pela Ouvidoria 

do Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos, apresentado pela Câmara 

Temática responsável pelos trabalhos. Em seguida, conforme deliberado em reunião 

anterior, o secretário passou a palavra para Régis Spíndola, representante titular da 

Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de Assistência Social) na qualidade de 

coordenador da Câmara Temática de Acolhimento para apresentação e discussão dos 

trabalhos da Câmara Temática de Acolhimento Emergencial de Crianças e Adolescentes 

para apresentação dos encaminhamentos da Câmara Temática de Acolhimento 

Institucional. Falou-se da aplicação da escala de risco familiar de Coelho-Savassi. 

Apresentou-se a título ilustrativo situações em que foram solicitadas ao Conselho 

Tutelar  medidas de acolhimento que não estão em conformidade com o princípio da 

excepcionalidade, o que permitiu análise e panorama da gravidade da situação no 

município. Quando da Impossibilidade de convívio ou convivência, aplica-se a escala 

de risco pessoal e social. Da pontuação (score) realiza-se o cálculo do risco. Até 11: 

risco menor. Entre 11 e 22: risco médio. Acima de 22: risco máximo. Situações de risco 

máximo são as que poderiam ensejar o acolhimento. Os encaminhamentos da câmara 

temática foram: até o dia vinte de janeiro minuta do protocolo de acolhimento 

emergencial, em construção pela Defensoria Pública e Secretaria Executiva da Diretoria 

de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos. Outro encaminhamento foi a 

realização de atividade com Conselho Tutelar para balanceamento dos Scores de riscos, 

revisão dos formulários de encaminhamentos do Conselho Tutelar para solicitação de 

vaga de acolhimento. Pauta da próxima discussão: validação da minuta do protocolo de 

acolhimento emergencial, apresentação do fluxo, apresentação do PIA modelo nacional. 

Finalizada a apresentação o coordenador da mesa de diálogo José Crus parabenizou o 

coordenador da câmara temática Régis Spíndola pela produção. Passou a palavra para 

Simone Albuquerque. Simone, por sua vez, ratificou: “...nos comprometemos a fazer a 

análise dos conflitos, houve dois questionamentos à sistematização: um deles pelo 

fórum socioeducativo, de que os formulários encaminhados por eles não foram 

contemplados como conflitos. E também uma solicitação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, questionando o nome que demos a um conflito 

sistematizado.” Simone Albuquerque também destacou que não foi possível fazer uma 

nova avaliação das situações de conflitos. Houve reunião com o Fórum Socioeducativo 

e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas não houve 

tempo hábil para a materialização em uma apresentação daquilo que foi discutido. 

Simone passou então a fazer uma síntese daquilo que foi pactuado nas reuniões. Uma 

das pactuações foi a de que os representantes do Fórum Socioeducativo reapresentarão 

as temáticas de forma a deixar mais clara a situação conflituosa, inserindo como 

prioridade o atendimento a adolescentes de 12 a 16 anos. Já os representantes do 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mostraram o equívoco de 

se nomear como um conflito o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. A Sra. Marília de Dirceu, representante titular da Secretaria Municipal de 

Educação, indagou quanto a possibilidade de criação de uma câmara temática que trate 

das questões afetas ao Conselho Tutelar. Simone Albuquerque respondeu que existe a 

possibilidade de criação de uma câmara que trate desta relação. A diretora também 

avisou que começaremos a discussão do fluxo da Assistência Social com a Polícia Civil. 

O secretário Thiago fez menção à criação de três dos planos de política, publicados no 

Diário Oficial do Município do dia onze pelos próprios conselhos. O coordenador José 

Crus sugeriu como encaminhamento para a Secretaria Executiva o envio para todos os 

membros da Mesa dos planos de política citados pelo secretário Thiago.  Em 

continuidade, agradeceu pelo ano, pela possibilidade de diálogo, pela adesão ao espaço 

institucional de diálogo, desejou feliz natal, feliz ano novo, e força para buscar energias 

necessárias para enfrentar o ano de 2020. Seguiu agradecendo a todos em nome da 

Subsecretaria de Assistência Social, especialmente à Secretaria Executiva, Diretoria de 

Relação com o Sistema de Garantia Direitos. Finalizou celebrando a construção do 

coletivo: “Estaremos juntos com pautas e agendas de defesa luta e resistência nas 

políticas sociais.” 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, Antônio 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. 


