
 
 
 
 
Ata da 9ª 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 dezessete dias mês de dezembro de dois mil e vinte, de forma remota pela plataforma 1 
Google Meet , realizou-se a nona reunião extraordinária da Mesa de Diálogo e Negociação 2 
Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça – Portaria oitenta e 3 
oito do ano de dois mil e dezenove da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 4 
Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte.  Estiveram presentes nesta reunião, os 5 
representantes: Liliane do Carmo Neves, Suplente da Subsecretaria de Assistência Social; 6 
Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias 7 
de Direitos; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de 8 
Garantias de Direitos; Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção 9 
Especial Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Especial, Eliete Cristina 10 
Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Haydée Magda Gonçalves, 11 
suplente, Diretoria de Proteção Social Básica, Isabela de Vasconcelos Teixeira, titular da 12 
Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Lucio Luiz Tolentino suplente da 13 
Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular 14 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 15 
Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Mirian Aparecida Mendes, suplente da Secretaria 16 
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria 17 
de Direitos de Cidadania; Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de 18 
Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para 19 
as Pessoas com Deficiência;  Agostinho Geraldo dos Santos, suplente Diretoria de Políticas 20 
para as Pessoas com Deficiência; Joel Dias de Rezende Júnior, titular da Diretoria de Políticas 21 
para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Wagner Lopes de Almeida, suplente 22 
da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Paola 23 
Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a Juventude; Samira Ávila, suplente da Diretoria 24 
de Políticas para a Juventude;; Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente da Diretoria de 25 
Políticas para a Igualdade Racial; Geraldo Lourenço Fernandes, titular da Diretoria de Políticas 26 
para Crianças e Adolescentes; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de Políticas 27 
para Crianças e Adolescentes; Ôni Márcia Jardim, Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da 28 
Secretaria Municipal de Saúde; Oni Márcia Jardim, suplente da Secretaria Municipal de 29 
Saúde, Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção ; 30 
Sebastião Everton de Oliveira, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; 31 
Valéria Rodrigues Queiroz, titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de 32 
Justiça de Minas Gerais; José Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e 33 
Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Denise Pires da Costa, titular do Juizado da 34 
Infância e Juventude Vara Cível da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas 35 
Gerais; Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional da Infância e Juventude do 36 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, titular do 37 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças 38 
e dos Adolescentes de Minas Gerais; Thaisa Amaral Braga Falleiros, titular da Defensoria 39 
Pública do Estado de Minas Gerais; Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do 40 
Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos; Cleide Aparecida 41 
Nepomuceno, suplente da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais Especializada em 42 
Defesa dos Direitos Humanos; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo 43 
Horizonte, Rosilene Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Rafaela Gigliotti, 44 
suplente da Polícia Civil de Minas Gerais; Simone França Guabiroba, suplente do Fórum 45 
Socioeducativo; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  Fórum Municipal de 46 
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Abrigos; João Paulo Bernardes Gonçalves suplente do  Fórum Municipal de Abrigos; Sandra 47 
Mara Teixeira de Castro, titular do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência 48 
Social de Belo Horizonte; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores do 49 
Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Mayra de Queiroz Camilo, titular do 50 
Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Élerson da Silva, 51 
suplente do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Simone 52 
Maria da Penha Oliveira, titular do Fórum Municipal dos Usuários do Sistema Único de 53 
Assistência Social de Belo Horizonte; Ronaldo Jose Reis, suplente do Fórum Municipal dos 54 
Usuários do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Carlos Guilherme da Cruz, 55 
titular do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; Rita Galvão suplente 56 
do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; Caroline Ribas de Andrade, 57 
titular do Conselho Municipal de Assistência Social; Domingos Sávio de Araújo, suplente do 58 
Conselho Municipal de Assistência Social; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular do 59 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Maria Vitória de Santos Moura, 60 
suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes;; Marcela Giovanna 61 
Nascimento de Souza , suplente do Conselho Municipal do Idoso; Alessandra Vitoriano de 62 
Castro, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Ana Cristina da 63 
Silva, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete 64 
Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Mariana Septimo Rosa de Souza, 65 
suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Webert Luiz de Oliveira, titular do 66 
Conselho Municipal da Juventude; Luana de Abreu Cavalcante, suplente Conselho Municipal 67 
da Juventude; Aguinaldo Muller Ferreira de Almeida, titular do Conselho Municipal da 68 
Igualdade Racial; Gilberto da Silva Ferreira, suplente do Conselho Municipal da Igualdade 69 
Racial; Julia Maria Muniz Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas 70 
Gerais Elton Santa Brígida do Rozário, suplente do Conselho Regional de Serviço Social de 71 
Minas Gerais; Jéssica Gabriella de Souza Isabel, titular do Conselho Regional de Psicologia de 72 
Minas Gerais; Flávia Zarattini Amorim, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas 73 
Gerais; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas 74 
Restaurativas; Fernanda Valadares, suplente  dos Núcleos de Práticas Restaurativas. 75 
Ausências justificadas: José Crus, titular da Secretaria de Assistência Social, Segurança 76 
Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de Assistência Social, por motivo de 77 
período de férias; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a 78 
Pessoa Idosa, por motivo de período de férias; Viviane Coelho Moreira, titular e Kate 79 
Aparecida Rocha Lacerda, suplente da Diretoria de Políticas para as Mulheres por motivo de 80 
coincidência de agendas; Tânia Cristina Silva de Oliveira, titular da Diretoria de Políticas para a 81 
Igualdade Racial, por motivo de férias; Marília de Dirceu Salles, titular e Letícia de Melo 82 
Honório, suplente da Secretaria Municipal da Educação, por motivo de coincidência de 83 
agendas; Cristiane Azevedo Barros, suplente da Superintendência Regional do Trabalho em 84 
Minas Gerais, por motivo de período de férias. Sabrina Nunes Vieira representante titular e  85 
Carolina Godoy Leite Vilaça suplente da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte por 86 
incompatibilidade de agenda devido ao elevado número de demandas neste período. Cássia 87 
Vieira de Melo, titular do Fórum Socioeducativo por motivo de coincidência de agendas; 88 
Fernanda Matos, titular do Conselho Municipal do Idoso, por motivo de urgência no trabalho. 89 
A Sra. Simone Albuquerque, em substituição ao Sr. José Crus, coordenador da Mesa de 90 
Diálogo, abriu a reunião dando boas-vindas a todas e todos os participantes, das reuniões 91 
virtuais e agradeceu o esforço de todos para estarem presentes. Justificou a ausência do 92 
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coordenador em razão do mesmo estar gozando de férias, ratificou a solicitação da secretaria 93 
executiva para que os participantes registrem presença, agradeceu o apoio da secretaria 94 
executiva nesta reunião. Apresentou a pauta da reunião que consiste em: Apresentação e 95 
aprovação da Pauta da nona reunião;  Aprovação da ata da oitava reunião realizada em 96 
novembro de dois mil e vinte; Relato de novas representações e convidados especialistas das 97 
Câmaras Temáticas; Apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em 98 
dezembro de dois mil e vinte; Definição da pauta da décima reunião da Mesa de Diálogo em 99 
fevereiro e, por fim, informes gerais. Ato contínuo colocou a pauta para concordância dos 100 
membros titulares ou na titularidade mediante registro no chat. Todos os presentes 101 
concordaram com a pauta.  Deu início então ao primeiro ponto de pauta, a aprovação da ata 102 
da oitava reunião realizada em novembro de dois mil e vinte. Indagou aos presentes se havia 103 
alguma consideração a ser feita. Não houve nenhuma manifestação para acréscimos ou 104 
correções. Solicitou aos presentes que formalizassem então a sua concordância no chat, para 105 
fins de registro. A ata foi aprovada pelo pleno. Em seguida, a diretora passou a palavra à 106 
Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo na pessoa da Sra. Liliane Neves, a qual iniciou 107 
apresentação, e, conforme regimento interno, ratificou que face à impossibilidade de estar 108 
presente na reunião, o titular justifique sua ausência e acione o seu suplente para participação 109 
na reunião, garantindo sua participação. Fez as justificativas de ausências que foram 110 
encaminhadas à Secretaria Executiva. Apresentou e agradeceu aos convidados especialistas 111 
que estão compondo e contribuindo com as câmaras temáticas em curso na Mesa de Diálogo. 112 
Passou novamente a palavra à diretora Simone que também agradeceu aos convidados 113 
especialistas. Em seguida, indagou aos participantes se havia alguma manifestação acerca dos 114 
convidados especialistas que foram apresentados, não houve novas manifestações. Passou à 115 
apresentação da análise situacional e relatos dos trabalhos das Câmaras Temáticas, ocasião em 116 
que passou a palavra para Aiezha Flavia Pinto Martins, (Diretoria de Políticas para Crianças e 117 
Adolescentes da Subsecretaria de Direitos e Cidadania) na qualidade de coordenadora da 118 
Câmara Temática para apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática 119 
Parâmetros para Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas para Crianças e 120 
Adolescentes. A coordenadora informou aos presentes que a primeira reunião da Câmara 121 
ocorreu no dia primeiro de dezembro, informou os participantes que estavam presentes na 122 
reunião da câmara temática, apresentou a pauta da primeira reunião, agradeceu a convidada 123 
especialista Sra. Elisângela Pereira, Analista de Políticas Públicas da secretaria executiva do 124 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Discorreu quanto ao processo 125 
de registro, que é considerado burocrático por muitas pessoas e reconheceu que de fato existe 126 
uma série de trâmites a serem desenvolvidos que exigem maior empenho. Situou que 127 
atualmente existem cerca de cinquenta processos tramitando para registro. Resgatando o 128 
motivo para criação da câmara disse que os processos de registros no Conselho Municipal dos 129 
Direitos da Criança e do Adolescente tem ocasionado conflitos, que são situados 130 
historicamente. Os processos em primeira análise demoram mais que o normal, e é preciso 131 
identificar quais são os “gargalos” que podem ser situados nesse processo. “A câmara foi 132 
criada para discutir esses entraves, discutir o registro e sua implicação com o SUAS.” Delimitou 133 
o espaço, dificuldades e entraves em relação aos atestados de qualidade e eficiência, 134 
justificando, portanto, a criação desta Câmara Temática. Seguiu dizendo que a primeira 135 
reunião contou com a importante participação da Sra. Elisangela, que fez um resgate histórico 136 
dos procedimentos de registro e trouxe a legislação que rege o processo de registro e o 137 
processo de inscrição de programas. O CMDCA através da Comissão de Registro de Entidades, 138 
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Inscrição e Reavaliação de Programas apresentou a legislação pertinente ao assunto, desde a 139 
Resolução cento e dezesseis de dois mil e quinze; os procedimentos adotados pelo Conselho; e 140 
esclareceu que desde o início da Pandemia, visando superar as dificuldades advindas do 141 
alongado período de distanciamento social, três resoluções foram deliberadas pelo Conselho, 142 
mencionando as Resoluções cento e setenta e oito, cento e oitenta e quatro e cento e oitenta 143 
e nove de dois mil e vinte. A Resolução cento e oitenta e nove de dois mil e vinte alterou a 144 
Resolução cento e dezesseis de dois mil e quinze, desvinculando os procedimentos de 145 
renovação de registro e reavaliação de programas.  Os registros passam a ter vigência de 146 
quatro anos, sendo que a cada dois anos será realizada a reavaliação de programas. Estas 147 
vigências constam no artigo noventa do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho 148 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fazia a opção na sua resolução número 149 
cento e dezesseis de dois mil e quinze em conceder registro vinculado à aprovação de um 150 
programa para crianças e adolescentes oferecido. Ratificou que diante da pandemia o órgão 151 
tomou algumas providências referentes ao registro e inscrição, visando atender as demandas 152 
das Organizações da Sociedade Civil e programas de crianças e adolescentes. Informou que a 153 
partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, o sistema de registros e inscrição do 154 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vai, portanto, ser alterado, uma 155 
vez que já foi publicada a resolução cento e oitenta e nove de dois mil e vinte, que diz da 156 
desvinculação do tempo de registro e do tempo de inscrição. Afunilou a discussão em relação 157 
aos atestados de qualidade e eficência, dizendo que os parâmetros para expedir esses 158 
atestados por vezes não dialogam, e essa tem sido a discussão da câmara atualmente: “o que 159 
cada órgão entende pelo atestado de eficiência, em relação ao acolhimento de crianças e 160 
adolescentes”. E continuou “Deve se apresentar também o índice de sucesso na reintegração 161 
familiar ou na adaptação junto às famílias substitutas. Como estão fazendo a gestão desses 162 
programas e tendo seu programa inscrito, como pode fazer um nivelamento desses 163 
parâmetros.” A partir disso discutiu os entraves, citando: Pendências na habilitação jurídica de 164 
estatutos, atas e atestados de qualidade e eficiência; Pendências na habilitação técnica, 165 
sobretudo nos casos onde há divergência entre o programa da Organização da Sociedade Civil 166 
e os parâmetros e diretrizes das políticas públicas; Fluxo com as Secretarias Municipais 167 
Temáticas responsáveis pela emissão de Parecer Técnico previsto na Resolução cento e 168 
dezesseis de dois mil e quinze em seu artigo vinte e nove. A participante Sra. Marcia Cristina 169 
Alves indagou: “Foi discutida a exigência dos três atestados? Tendo em vista a autonomia e 170 
prerrogativa do CMDCA de aprovação dos registros?” A coordenadora disse que esse tema 171 
será discutido na próxima reunião. Por fim informou que todos concordaram em convidar as 172 
instituições que atestam a qualidade dos programas para exposição na câmara temática. A 173 
diretora Simone Albuquerque assumiu a palavra para indagar se algum participante gostaria 174 
de complementar ou fazer alguma observação ao relato da câmara temática pela 175 
coordenadora Aiezha. A Sra Marcia Cristina Alves destacou a importância das discussões como 176 
uma forma de facilitar, manter as visitas é uma forma de estar presente nas instituições, 177 
observa em relação a exigência de três atestados, considerando “um pouco excessivo”. Em 178 
seguida a Dra. Paola Abreu pediu a palavra para dizer que entendeu as reflexões mas 179 
ponderou que “as visitas do conselho são extremamente importantes, algumas questões da 180 
estrutura física e habitabilidade é importante que o conselho efetivamente conheça os 181 
serviços que estão sendo prestados no município. Importante manter as visitas nas Unidades 182 
de Acolhimento Institucional e também nos outros serviços, enquanto controlador da política 183 
o conselho precisa desse conhecimento.” Sra. Denise Costa titular da Vara de Infância disse 184 
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que é importante ouvir os relatos da câmara, explica que na vara de infância o Sofes é o órgão 185 
que faz essas visitas para colaborar na emissão desses atestados. Informou aos presentes que 186 
o Juiz Dr. Honório foi conhecer todos os abrigos pessoalmente junto ao comissário da infância 187 
e juventude. Disse que a visita “in loco” é importante para o juiz conhecer as entidades. 188 
Parabenizou a todos e disse do esforço em estar presente na reunião nesta data já próxima ao 189 
recesso e com muitas demandas no Juizado da Infância e Juventude. Simone retomou a 190 
palavra e agradeceu a presença do Sr. José Xavier, suplente da Coordenadoria da Infância e 191 
Juventude, e da Vice presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 192 
Adolescente Sra. Regina Helena. Chamou a atenção pro debate feito na Câmara temática, 193 
agradeceu especialmente à presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 194 
Adolescente, ratificou que a Mesa de Diálogo não tem o papel de mudar procedimentos do 195 
CMDCA: “O que é importante é como que o Suas vai cumprir as determinações do CMDCA. o 196 
Suas tem essa responsabilidade principalmente com relação aos atestados. A Câmara não está 197 
discutindo procedimentos, o atestado de qualidade atesta serviços do Suas, e é importante 198 
compreender isso. O Suas deve colaborar para que seus serviços sejam ofertados com 199 
qualidade, esse debate é muito importante tanto para as ofertas estatais quanto com as 200 
ofertas das entidades parceirizadas.” Seguiu dizendo das visitas realizadas e dos parâmetros 201 
que “equalizam o olhar” e podem levar a contribuição com o CMDCA para que ele “possa 202 
realizar seus procedimentos também concatenados com parâmetros mais dialogados com o 203 
SUAS”. Esclareceu por fim que “De forma alguma serão discutidos procedimentos que são 204 
realizados pelo CMDCA” finalizou ratificando que o órgão gestor também faz visitas. A 205 
presidenta do CMDCA Sra. Nádia Sueli falou que foi muito discutida a questão das visitas, “a 206 
equipe do CMDCA não tem como garantir a visita em cem por cento devido à equipe reduzida, 207 
mas realiza visitas técnicas, inclusive se a rede entende a necessidade de presença, o CMDCA 208 
pode ser acionado”, se colocou à disposição para a rede para que o CMDCA possa comparecer 209 
juntamente, bastando acionar o CMDCA com antecedência para tanto, colocou o CMDCA 210 
como parceiro da rede: “Sintonizar os parâmetros para essa visita é importante. Parabeniza a 211 
mesa pelos bons resultados e avanço nas discussões mesmo diante das adversidades em 212 
2020”. Simone agradeceu e passou ao relato da Comissão da Câmara Temática disque 100 e 213 
passou a palavra para diretora Isabela Teixeira, titular da Diretoria de Gestão do Suas fazer o 214 
relato da câmara. Sra. Isabela iniciou o relato cumprimentando os presentes e justificou a 215 
ausência do subsecretário Thiago Costa e conforme decisão da Câmara Temática foi escolhida 216 
para o relato das atividades. Informou quais participantes estavam presentes na reunião. Disse 217 
que os participantes sentiram a ausência das promotorias e delegacias especializadas, 218 
fundamentais para avançar no debate. Nessa reunião, a segunda desde a aprovação do 219 
protocolo, falou-se do início das discussões se darem pelos cenários de pessoa idosa e pessoa 220 
com deficiência, fez um resgate das ações da câmara temática, pois consideram importante 221 
trazer a contextualização devido à participação de convidados especialistas na reunião da 222 
câmara temática. A partir da porta de entrada foram obtidos encaminhamentos importantes. 223 
Houve discussão sobre o papel dos conselhos e como integrá-los aos fluxos de 224 
desdobramentos. Discutiu-se também a elaboração de matriz de responsabilidades para 225 
repassar todos os cenários de violência que estão colocados no fluxos e caberá a cada órgão 226 
dizer qual o seu papel naquele cenário de violência para que se consiga ir montando esse 227 
fluxo. Na próxima reunião será feita a análise dessas respostas para montar propriamente o 228 
fluxo. Finalizou sua apresentação ratificando mais uma vez a importância do diálogo 229 
institucionalizado com os conselhos. A diretora Simone Albuquerque pediu a palavra para 230 
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fazer constar em ata que “a data do debate sobre o Protocolo está constando o ano de dois mil 231 
e vinte, mas é dois mil e vinte um.” Sra. Marcela Giovanna Isabela manifestou-se para informar 232 
que “O Conselho Municipal do Idoso estava presente com a presença da Fernanda Martins, 233 
titular, na reunião do dia onze de dezembro e não fomos citados como presentes.” A 234 
representante do Conselho Municipal do Idoso fez inscrição para se manifestar. Sra. 235 
Alessandra agradeceu e parabenizou o relato apresentado. Disse da dificuldade que estão 236 
tendo nos conselhos em relação às denúncias, uma vez que no geral o cidadão desconhece as 237 
portas de entrada (disque cem e ouvidoria), ponderou que “o que o cidadão quer é alguém 238 
que o escute e oriente para que faça os trâmites que devem ser feitos.” Em que pese ter sido 239 
levantado em reunião da câmara que o Conselho Municipal do Idoso não pode receber 240 
denúncias, isso entra em conflito com o regimento interno que diz que o conselho pode 241 
receber denúncias. “No Conselho Municipal do Idoso não temos preparo técnico para 242 
recebimento dessas denúncias e isso precisa ser discutido e alinhado.” A Sra. Miriam Barros, 243 
representante suplente da SUDC assumiu a palavra para dizer que entende o papel fiscalizador 244 
do conselho, “realmente o CMI não é o lugar de receber denúncias, o lugar é de fiscalizar, 245 
acompanhar, receber os relatórios, dizer que o CMI é importante na rede, mas o 246 
acompanhamento da pessoa violada são os equipamentos e serviços que fazem esse 247 
acompanhamento.” Isabela DGAS se diz contemplada com a fala da Mirian. Simone agradeceu 248 
e informou como esse trabalho é importante para proteção e defesa de direitos. Passou a 249 
palavra para Sr. José Xavier fazer o relato dos debates da Câmara temática de Acolhimento, 250 
iniciou agradecendo pois ficou muito honrado em falar sobre os trabalhos da câmara a pedido 251 
do coordenador Sr. Régis Spíndola, fez uma breve síntese traduzindo e situando ao pleno 252 
quanto às discussões que estão em andamento na câmara temática. Indicou quais 253 
participantes estavam presentes. Apresentou a pauta tratada na reunião. Ponderou a 254 
importância de se avançar em uma câmara temática pois isso influi também nos trabalhos das 255 
outras, repercute em outras câmaras temáticas que também estão em andamento. Dando 256 
sequência, passou aos informes dos encaminhamentos: “o grande ponto foi a apresentação da 257 
minuta de protocolo, a discussão da minuta será retomada na reunião do dia vinte e um de 258 
janeiro, onde vão continuar a discutir essa minuta, em seguida, apresentou a minuta de forma 259 
esquematizada em Power Point ao pleno. Faz a análise no sentido de que “a minuta ficou 260 
muito bem preparada deve receber valiosas contribuições mas o caminho está traçado.” Disse 261 
do reenvio da minuta aos participantes da câmara para que façam seus destaques na próxima 262 
reunião. Passou a palavra novamente para a diretora Simone. A mesma abriu a palavra para os 263 
demais membros da câmara temática se manifestarem, contudo não houve inscrição para 264 
manifestação. Disse então que é muito importante estar atento aos prazos estabelecidos no 265 
regimento interno, o prazo de seis meses para apresentar o produto da Câmara Temática. A 266 
pandemia afetou os prazos, mas vai ser necessário encaminhar, em seguida pede aos senhores 267 
integrantes Antônio Augusto e José Xavier para verificarem de quanto tempo vão necessitar 268 
uma vez que o prazo para apresentação do protocolo já se esvaiu. Encaminhamento: Estender 269 
o prazo para conclusão dos trabalhos da ct acolhimento. Outra observação foi direcionada às 270 
senhoras Denise e Nádia da Vara Cível da Infância e Juventude para que ajudem no diálogo, de 271 
modo a convidar os órgãos envolvidos com o acolhimento. Em seguida destacou que os 272 
representantes do Conselho Tutelar devem estar presentes na reunião do dia vinte um. 273 
Ratificou que já existe proposta a ser discutida e finalizada e trazida para o pleno da mesa de 274 
diálogo. “Esses atores institucionais precisam estar presentes, ter a preocupação da 275 
construção do acordo a ser firmado por meio desse protocolo, mediante formação de 276 
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consenso. Os juízes da infância, o Ministério Público, todos os atores envolvidos nessa 277 
demanda. Esse apoio é importante. Ajudar a construir o consenso em torno desse protocolo.” 278 
Em continuidade, Sr. José Xavier e Sr. Antonio Augusto dão o indicativo de possibilidade de se 279 
renovar o prazo de 6 meses para conclusão dos trabalhos. Houve encaminhamento para 280 
renovar o prazo de conclusão por mais 6 meses. Encaminhamentos: Denise Costa (titular da 281 
VIJ) auxiliará nesse contato  e diálogo com os juízes da vara da infância e juventude cível. O 282 
pleno manifestou concordância aos encaminhamentos obtidos. Simone agradeceu e 283 
parabenizou a todos por “darem concretude aos anseios relacionados a esta câmara 284 
temática.” Ato contínuo, Simone iniciou a sua apresentação dos relatos da Câmara Temática 285 
Conselho Tutelar, da qual é coordenadora, indicou quais eram os participantes que estavam 286 
presentes na reunião, apresentou a pauta da reunião e apontou em seguida quais foram os 287 
principais destaques realizados nesse debate, quais sejam: Serão discutidas as requisições ao 288 
Suas e também a utilização da Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita / Confirmação de 289 
Violência contra Crianças e Adolescentes pelo SUAS. Informou aos presentes que a estratégia e 290 
metodologia a serem adotadas devem se dar de forma a percorrer os serviços 291 
socioassistenciais de todo Suas pois, a depender do nível de complexidade, são identificadas 292 
diferentes nuances dessas requisições. Neste sentido será feito o mapeamento para produzir 293 
elementos para compor o protocolo. Disse ser necessário maior entendimento sobre questões 294 
de concepção que que requerem capacitação e formação continuada. Discussão dos fluxos e 295 
diferenças entre requisição e aplicação de medidas protetivas. Passou então a descrever a 296 
metodologia a ser utilizada: Cartografia sobre requisições do CT ao Suas. Também será feita 297 
uma discussão sobre conceitos e concepção: Requisições, Medidas Protetivas e 298 
Encaminhamentos à luz do ECA e normativas do CMDCA BH. Além disso, será feito um 299 
alinhamento sobre as requisições do Conselho Tutelar ao Suas entre as Câmaras Temáticas. 300 
Serão convidadas a Câmara Disque cem para apresentar fluxo e a Câmara de Acolhimento para 301 
dizer sobre a aplicação da medida de acolhimento. Por fim, também será realizado um 302 
alinhamento entre DRAS, DPSO e DPES sobre as requisições do Conselho Tutelar ao SUAS. 303 
Simone finalizou seus relatos indicando os encaminhamentos obtidos naquela reunião, quais 304 
sejam: Formalizar convite para participação de convidados especialistas para compor debate 305 
sobre Concepção, Normatização e Encaminhamentos à luz do ECA e normativas do 306 
CMDCA/BH: Célia Nahas – CMDCA e o GT de Regulação de Acesso. Serão também formalizados 307 
convites ao Conselho Tutelar e ao Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares para 308 
fazerem exposição sobre o tema na Câmara Temática. Simone finalizou a apresentação e abriu 309 
para manifestações do pleno. Passou a palavra pra secretaria executiva, que disse das 310 
manifestações no chat. Houve inscrição da Sra. Regina Helena, a representante suplente do 311 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assumiu a palavra para informar 312 
que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui recursos para 313 
realizar capacitações. Além da capacitação dos Conselheiros Tutelares, e isso pode ser 314 
conversado. Podem, portanto, serem destinados recursos para se trabalhar essas questões 315 
com a rede Socioassistencial. Quanto à questão do Grupo de Trabalho que discutirá o marco 316 
legal do Conselho Tutelar no Município de Belo Horizonte, disse que “estamos com essa 317 
questão da mudança da legislação, contudo, em ano eleitoral é mais complexo de se realizar.” 318 
De acordo com a representante, a proposta deve ser acompanhada também de estratégia 319 
política, e por isso ainda estão discutindo essa questão. Em seguida a Sra. Regina Helena 320 
solicita que fosse preservada a autonomia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 321 
Adolescente, pois o conselho tem autonomia para indicar quem o representa em reuniões. A 322 
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Sra. Nádia Sueli, pede a palavra para formular destaque: Na Câmara Temática a vinculação da 323 
Sra. Marília de Dirceu tem caráter de dupla representação, tanto pela Secretaria Municipal de 324 
Educação, por meio da Diretoria de Políticas Intersetoriais quanto na Câmara Temática está 325 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na medida em que a 326 
mesma coordena a comissão CAACTS. Após as manifestações, Sra. Simone disse estar feliz com 327 
a possibilidade de articular capacitação com o conselho. Esclareceu que os nomes dos 328 
convidados especialistas foram indicados pelas integrantes do CMDCA Sra. Viviane Colen e Sra. 329 
Marília de Dirceu,  sempre tendo em mente a autonomia deste conselho. Manifestou-se 330 
nesses termos: “Respeitamos muito a autonomia do CMDCA. No intuito de ratificar essa 331 
postura, a Secretaria Executiva formalizará convite ao CMDCA para que indique convidados 332 
especialistas” ratificou novamente “todo respeito e intuito em se preservar a autonomia do 333 
CMDCA”. Sem outras inscrições, Sra. Simone solicitou aos participantes que manifestassem 334 
concordância aos relatos e encaminhamentos da Câmara Temática Conselho Tutelar. O pleno 335 
manifestou concordância por meio dos representantes titulares. Ato contínuo passou para a 336 
sugestão de pauta da reunião da mesa de dialogo de fevereiro de dois mil e vinte, a qual 337 
contará com os relatos das câmaras temáticas em funcionamento. Não foram identificadas 338 
outras pautas que não guardam relação com as câmaras temáticas em funcionamento. 339 
Solicitou ao pleno que fizessem informes caso desejassem. Informou que a Secretaria 340 
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania realizou seminário em 341 
comemoração ao vinte sete anos da LOAs, informou que durante o seminário foram lançados 342 
dois produtos muito importantes, quais sejam: O Caderno de Orientações para elaboração 343 
Relatórios Técnicos Socioassistenciais, o qual conta com importantes orientações aos técnicos 344 
do Suas para elaboração de relatórios ao Sistema de Justiça. Foi indicado no chat o link do 345 
seminário e do caderno. Informou ao pleno que no mesmo seminário foi lançado em parceria 346 
com o Centro de Defesa Zilah Spósito, o livro O Suas e o enfrentamento da violência: Um 347 
caminho para autonomia e defesa de direitos, na perspectiva coletiva, dialógica e restaurativa.  348 
Simone também indicou o link de acesso ao livro produzido com o centro de defesa zilah 349 
spósito. Sem outros informes, passou à conclusão da reunião, desejou a todos os integrantes 350 
um feliz natal e próspero ano novo, “mesmo com restrições todos temos agradecimentos a 351 
fazer, desejo saúde a todas e todos e que a vacina venha de presente para todos nós”. 352 
Encerradas as atividades da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Antonio Victor Gomes Costa, 353 
representante suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 354 
DRGD/Subsecretaria de Assistência Social lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será 355 
anexada lista de presença virtual. 356 


