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Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura de Belo 1 

Horizonte situada à Avenida Afonso Pena, número mil duzentos e doze, realizou-se a 2 

sexta reunião da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema de Garantia 3 

de Direitos e Sistema de Justiça – Portaria oitenta e oito do ano de dois mil e dezenove 4 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e  Cidadania de 5 

Belo Horizonte. Estiveram presentes nesta reunião, os representantes: Marcela Cristina 6 

de Aguiar, representando a Procuradoria Geral do Município,  Secretaria de 7 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da  Subsecretaria 8 

de Assistência Social; Liliane do Carmo Neves, Suplente da Subsecretaria de 9 

Assistência Social; Simone Aparecida Albuquerque, titular da  Diretoria de Relação 10 

com o Sistema de Garantias de Direitos; Antonio Victor Gomes  Costa, suplente da 11 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos;  Regis Aparecido 12 

Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial; Eliete  Cristina Rezende 13 

Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Haydée Magda  Gonçalves, 14 

suplente, Diretoria de Proteção Social Básica, Isabela de Vasconcelos  Teixeira, titular 15 

da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Thiago  Alves da 16 

Silva Costa, titular Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança  Alimentar 17 

e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Luiz  Henrique 18 

Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as Pessoas com  Deficiência; 19 

Geraldo Lourenço Fernandes, titular da Diretoria de Políticas para  Crianças e 20 

Adolescentes; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de  Políticas para 21 

Crianças e Adolescentes; Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da  Secretaria 22 

Municipal de Saúde; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal  de 23 

Segurança e Prevenção; José Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da  24 

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Paola Domingues  25 

Botelho Reis de Nazareth, titular do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de  26 

Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Minas Gerais; 27 

Ana  Flávia Cambraia, suplente da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de 28 

Minas  Gerais; Daniele Bellettato Nesrala, titular da Defensoria Pública do Estado de 29 

Minas  Gerais; Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do Estado de Minas 30 

Gerais  Especializada em Defesa dos Direitos Humanos; Cleide Aparecida 31 

Nepomuceno,  suplente da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 32 

Especializada em Defesa  dos Direitos Humanos;Sabrina Nunes Vieira representante 33 

titular da Defensoria  Pública da União de Belo Horizonte; Luciana Marques 34 

Coutinho, titular do Ministério  Público do Trabalho; Fernanda Brito Pereira, suplente 35 

do Ministério Público do  Trabalho; Simone França Guabiroba, suplente do Fórum 36 

Socioeducativo; Margarida  de Lourdes Monteiro Arcanjo titular do Fórum Municipal 37 
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de Abrigos; João Paulo 38 

Bernardes Gonçalves suplente do Fórum Municipal de Abrigos; Caroline Ribas de  39 

Andrade, titular do Conselho Municipal de Assistência Social; Nádia Sueli Costa de  40 

Paula Alves, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; 41 

Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa  42 

com Deficiência; Ana Cristina da Silva, suplente do Conselho Municipal dos Direitos  43 

da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos  44 

Direitos da Mulher; Flávia Zarattini Amorim, suplente do Conselho Regional de  45 

Psicologia de Minas Gerais; Fernando Gonzaga Jayme, suplente dos Núcleos de  46 

Práticas Restaurativas; Gabriel Henrique Soares Damaso, representando o Conselho  47 

Tutelar, Regina Helena Cunha Mendes, que assumirá a titularidade do Conselho  48 

Municipal da Criança e do Adolescente. Ausências justificadas: Renata Martins Costa  49 

de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luciana Maria de 50 

Oliveira  Mariano, suplente da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Paola Abreu, 51 

titular da  Diretoria de Políticas para a Juventude; Tânia Cristina Silva de Oliveira, 52 

titular da  Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; Sandra dos Santos Queiroz 53 

Vieira  suplente da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; Marília de Dirceu 54 

Salles,  titular da Secretaria Municipal da Educação; Letícia de Melo Honório, 55 

suplente da  Secretaria Municipal da Educação; Sandra Mara Teixeira de Castro, 56 

titular do Fórum  dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo 57 

Horizonte; Kelly  Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores do 58 

Sistema Único de  Assistência Social de Belo Horizonte; Elton Santa Brígida do 59 

Rozário, suplente do  Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. A Sra. 60 

Simone Aparecida  Albuquerque, abriu a reunião dando boas-vindas a todas e todos os 61 

participantes,  justificou a ausência do coordenador da mesa de diálogo, Sr. José Crus, e 62 

agradeceu o  esforço de todos para estarem presentes em mais uma reunião. Os trabalhos 63 

iniciaram  com a aprovação da ata da reunião anterior do dia dezenove de dezembro de 64 

dois mil e  dezenove, encaminhada aos membros por e-mail, no dia dez de fevereiro de 65 

dois mil e  vinte. A Dra. Fernanda Brito Pereira, representante suplente do Ministério 66 

Público do  Trabalho, apresentou questão de ordem para fazer constar que quando da 67 

aprovação do  protocolo oriundo da Câmara Temática Disque 100 na reunião do mês de 68 

dezembro, não  pode estar presente e justificou a sua ausência, salientou que naquela 69 

ocasião havia apenas  um representante do sistema de justiça, apesar de estar ciente de 70 

que o espaço é para  produção de consensos, demonstrou a necessidade de se pensar, 71 

conforme já havia dito  na reunião onde houve a discussão do regimento interno da mesa 72 

de diálogo, quanto a um  quórum mínimo de representantes para a aprovação dos 73 

protocolos. Disse ainda da  importância de que os fluxos ali contidos contemplassem em 74 

específico as situações de  trabalho infantil, sugeriu fosse retificado o protocolo de forma 75 

a considerar o fluxo para  esta temática que já está contido no fluxo nacional. Em 76 

seguida, sem mais intervenções,  a ata foi aprovada por unanimidade, sugeriu ainda um 77 
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debate sobre o que vamos  considerar como “consenso” na Mesa de Diálogo. A questão 78 

de ordem foi recebida e  transmitida ao coordenador da câmara temática do Disque 100, 79 

Sr. Thiago Alves, para  que fossem tomadas as providências possíveis. A diretora 80 

Simone Albuquerque passou então aos apontamentos constantes da pauta prevista para a 81 

reunião de fevereiro da Mesa  de Diálogo, passando à apresentação e discussão dos 82 

temas a serem encaminhados e  83 

tratados nas Câmaras Temáticas para o primeiro semestre de dois mil e vinte, a partir dos  84 

conflitos apresentados pelos órgãos que compõem a Mesa em 2019, conforme §6º do  85 

art.9º do Regimento Interno da Mesa de Diálogo. Simone Albuquerque iniciou  86 

apresentação com os detalhes das temáticas recebidas pela secretaria executiva após o  87 

envio dos formulários para levantamento. Foram apresentados os números de  88 

representantes que enviaram sugestões, os números de temáticas recebidas, além dos  89 

gráficos com esses dados (cinquenta e sete representantes, cinquenta e duas temáticas  90 

recebidas e vinte e sete representantes que enviaram sugestões). Na apresentação foram  91 

destacadas as temáticas que envolvem a atuação da Assistência Social, outras políticas  92 

públicas, Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos, além das temáticas relativas às  93 

questões internas da Subsecretaria de Assistência Social - SUASS e Secretaria 94 

Municipal  de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC. 95 

Merece destaque  que essas situações ainda não são consideradas contenciosas, não 96 

foram judicializadas, e apesar de importantes, existem situações contenciosas que 97 

merecem ser priorizadas em  câmaras temáticas. Também foram apresentadas aquelas 98 

que já estão em discussão na  Câmara Temática de Acolhimento Emergencial de 99 

Crianças e Adolescentes, quais sejam:  Brevidade e excepcionalidade do acolhimento 100 

institucional de crianças adolescentes;  Cumprimento da recomendação conjunta da 101 

corregedoria nº 03/CGJ/2019 sobre a guia  de acolhimento; Fluxo de acolhimento 102 

institucional seguido pelos Conselhos Tutelares  de Belo Horizonte e Determinações 103 

judiciais sobre o acompanhamento da inserção de  crianças e adolescentes em família 104 

substituta pelas unidades de acolhimento  institucionais. Foi salientado um ponto 105 

importante durante a apresentação: A Câmara  Temática Acolhimento Emergencial de 106 

Crianças e Adolescentes está em fase de  aprovação e publicação do seu protocolo. Por 107 

conseguinte, foram apresentadas as  questões em discussão na Câmara Temática - 108 

Disque 100. Merece destaque a criação do  fluxo municipal de portas de entrada das 109 

denúncias recebidas da Ouvidoria Nacional dos  Direitos Humanos (Disque 100), essa 110 

questão está superada, contudo, em razão da  questão de ordem apresentada pela Dra. 111 

Fernanda, será tratada a retificação sugerida ao  protocolo. Além disso, também foi 112 

citada como ação da mencionada câmara temática a  organização dos papéis e 113 

atribuições dos órgãos municipais, conforme a área de atuação:  114 

investigação/averiguação; responsabilização e proteção e o aperfeiçoamento dos  115 

atendimentos e encaminhamentos prestados aos usuários, bem como o aprimoramento 116 

do  sistema de respostas e ampliação do diálogo e comunicação interinstitucional entre 117 
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os  órgãos que compõe o fluxo municipal. Após a finalização da apresentação, Simone  118 

Albuquerque passou a palavra ao pleno para que fossem feitos os destaques, assim como  119 

a priorização das temáticas socioassistenciais para o primeiro semestre do ano de dois 120 

mil  e vinte. A Dra. Daniele Bellettato Nesrala, pediu a palavra para ratificar sua 121 

sugestão de  criação de uma câmara temática específica para tratar do Conselho Tutelar 122 

em Belo  Horizonte, não de forma ampla/genérica a “aperfeiçoar e fortalecer a relação 123 

com este  órgão”, mas de modo a discutir uma adequação e aprimoramento do marco 124 

legal, qual  seja a lei nº 6705/1994 que que já é antiga, do ano de mil novecentos e 125 

noventa e quatro  e carece de ser aprimorada. Após a sugestão, a Dra. Danielle pediu 126 

escusas para se  ausentar devido a uma audiência. Após a sugestão da Dra. Danielle, 127 

foram retomadas as  discussões quanto à criação de novas câmaras temáticas para o 128 

primeiro semestre de 2020.  129 

Os presentes compreenderam, sem ressalvas, que além da criação de duas novas câmaras  130 

temáticas, as duas que já estão em atividade seguirão com seus trabalhos. A câmara  131 

temática de acolhimento emergencial de crianças e adolescentes prosseguirá suas  132 

atividades, desta vez também com foco em outra situação conflituosa e contenciosa, qual  133 

seja, a judicialização ocasionada pelas inspeções/fiscalizações nas unidades de  134 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes para adequá-las às normativas e  135 

diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. Outra indicação para o primeiro  136 

semestre de 2020 constante da apresentação e discussão com o pleno foi a criação de 137 

uma Câmara Temática para a Renovação de inscrição de programas governamentais e 138 

não  governamentais junto ao CMDCA e emissão dos atestados de qualidade. Após tal  139 

indicação, A Sra. Nádia Sueli, representante titular do Conselho Municipal da Criança e  140 

do Adolescente - CMDCA, pediu a palavra para apresentar a nova representante do 141 

órgão,  a Sra. Regina Helena Cunha Mendes, a ser indicada. A Sra. Regina Helena 142 

também pediu  a palavra para se manifestar. Segundo a representante Sra. Regina 143 

Helena, o nome da  câmara temática não está adequado àquilo que se pretende. Sugere 144 

que seja adequada a  nomenclatura uma vez que o conflito não é ocasionado em virtude 145 

da inscrição no  CMDCA e sim pois algumas entidades não atendem às exigências 146 

mínimas legais para a  inscrição, tais como exigências de segurança: “O problema não é 147 

o CMDCA, e sim o  cumprimento das exigências legais pelas unidades de acolhimento.” 148 

O Sr. Régis  Spíndola, representante titular da Diretoria de Proteção Especial – DPES e a 149 

Sra. Isabela  Teixeira, representante titular da Diretoria de Gestão do SUAS – DGAS, 150 

esclareceram que a situação conflituosa surge pois ainda não existem critérios, 151 

paradigmas, claros para  a avaliação das unidades de acolhimento institucional, o que na 152 

Política de Assistência  Social entende-se como parâmetros. A inexistência desses 153 

critérios dá margem a  insegurança e a pareceres distintos referentes à mesma entidade 154 

ou instituição executora.  Esses parâmetros são indicadores de qualidade. A Sra. Isabela 155 

Teixeira reforçou o seu  entendimento: “O que se propõe para essa câmara temática é a 156 

discussão e criação de  parâmetros, indicadores que auxiliem na inscrição de 157 
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programas e na renovação do registro”. A Sra. Regina Helena retomou a palavra para 158 

ratificar que o nome sugerido à câmara temática não é adequado e dá a atender que o 159 

conflito está focado no Conselho  Municipal da Criança e do Adolescente, quando na 160 

verdade o cerne do problema está no  cumprimento pelas unidades de acolhimento das 161 

condicionalidades impostas por lei. O  representante titular da Subsecretaria de Direito e 162 

Cidadania, Sr. Thiago Costa fez  observação no sentido de que o nome dado à câmara 163 

temática não limita as atividades e  tratativas que serão desenvolvidas, por vezes o nome 164 

não reflete exatamente o produto da  câmara e os encaminhamentos que se apresentarão 165 

ao longo dos trabalhos, a exemplo da  própria câmara que coordena, intitulada Disque 166 

100. Houve discussão pelo pleno quanto  ao nome ideal a ser dado à nova câmara 167 

temática, e por fim chegou-se ao nome  “Parâmetros para cumprimento do Registro 168 

para oferta de Programas de Atendimento  a Crianças e Adolescentes”, a câmara terá 169 

por objetivo a discussão de parâmetros para a  Renovação de inscrição de programas 170 

governamentais e não governamentais junto ao  Conselho Municipal dos Direitos da 171 

Criança e do Adolescente - CMDCA e a consequente  emissão dos atestados de 172 

qualidade. Houve breve celebração pelos presentes e a Sra.  Simone Albuquerque 173 

retomou a palavra para indicar quais serão as novas câmaras  174 

temáticas do primeiro semestre do ano de dois mil e vinte, quais sejam: “Câmara 175 

Temática  – Conselho Tutelar” e “Câmara Temática - Parâmetros para cumprimento do 176 

Registro  para oferta de Programas de Atendimento a Crianças e Adolescentes”. Simone  177 

Albuquerque ratificou que a Câmaras Temática - Acolhimento Emergencial de Crianças  178 

e Adolescentes seguirá suas atividades com foco também em um novo conflito: a  179 

judicialização ocasionada pelas inspeções/fiscalizações nas unidades de acolhimento  180 

institucional de crianças e adolescentes para adequá-las às normativas e diretrizes do  181 

Sistema Único de Assistência Social. Da mesma forma, a Câmara Temática – Disque 182 

100  prosseguirá seus trabalhos para finalização das tratativas junto ao Ministério da 183 

Mulher,  da Família e dos Direitos Humanos com relação aos fluxos contidos no 184 

protocolo  anteriormente aprovado pela mesa de diálogo, além da avaliação de 185 

contemplação de  fluxo específico para situações que envolvam denúncias de trabalho 186 

infantil. Desta forma,  restou pactuado entre os presentes que no primeiro semestre de 187 

dois mil e vinte a mesa  de diálogo contará com as quatro câmaras temáticas 188 

supramencionadas. Foi entregue ao  pleno uma planilha para que os representantes que 189 

desejarem participar das câmaras  pudessem inserir seus nomes. Em seguida foi dada a 190 

palavra ao Sr. Thiago Alves da Silva  Costa, titular Secretaria Municipal de Assistência 191 

Social, Segurança Alimentar e  Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos e 192 

Cidadania e coordenador da Câmara  Temática Disque 100 para os informes dos 193 

encaminhamentos acerca do Protocolo sobre  fluxos municipais envolvendo denúncias 194 

recebidas do Disque 100, objeto de aprovação e  pactuação com a Ouvidoria Nacional 195 

dos Direitos Humanos vinculado ao Ministério da  Mulher, da Família e dos Direitos 196 

Humanos. O Sr. Thiago iniciou sua fala justificando  que seria breve em virtude de 197 
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compromissos afetos à sua pasta, iniciando seu relato sobre  a Reunião da Subsecretaria 198 

de Direito e Cidadania (SUDC) com A Ouvidoria do  Ministério da Mulher, da Família e 199 

dos Direitos Humanos ocorrida aos cinco de fevereiro  de dois mil e vinte na cidade de 200 

Brasília-DF. A reunião contou com a participação do Subsecretário de Direitos e 201 

Cidadania e Coordenador da Câmara Temática. A Pauta da  reunião contemplou a 202 

apresentação das propostas do Protocolo sobre fluxos municipais  envolvendo denúncias 203 

recebidas do Disque 100 junto ao Ministério da Mulher, da Família  e Direitos Humanos 204 

para implementação no município de Belo Horizonte e propor  Acordo de Cooperação 205 

com a PBH. A Justificativa encontra respaldo nos artigos. 8º e 9º  do Protocolo, 206 

aprovado na reunião da Mesa de dezembro. A publicação no Diário Oficial  do 207 

Município será após acordado o conteúdo com o Ministério da Mulher, da Família e  208 

Direitos Humanos. Também foram mencionados informes pelo coordenador da câmara,  209 

quais sejam: Será encaminhado via e-mail pela secretaria executiva a versão do  210 

protocolo, pós reunião de dezembro, aos membros da Mesa de Diálogo para  211 

apreciação e considerações necessárias. Restou pactuado que os representantes 212 

retornariam com as suas considerações, caso existam, até o dia treze de março. Em  213 

continuidade aos informes, relatou que em breve deverá ser implantado um Sistema em  214 

todo o país; salientou também os Encaminhamentos para assinatura do Termo de Acordo  215 

de Cooperação com o Município de BH; Mudanças no fluxo nacional que devem ser  216 

incorporados no protocolo; Previsão de publicação do Protocolo no Diário Oficial do  217 

Município e, por fim, a previsão de início da implantação do Protocolo via Subsecretaria  218 

de Direito e Cidadania. Por derradeiro, ratificou que haverá a continuidade da  219 

Câmara Temática Disque 100 para discutir sobre fluxos internos e desempenho das  220 

funções dos órgãos responsáveis respectivamente pela averiguação, responsabilização e  221 

proteção - interfaces e ações. Finalizada a apresentação, em seguida, conforme 222 

deliberado  em reunião anterior, Simone Albuquerque passou a palavra para Régis 223 

Spíndola,  representante titular da Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de 224 

Assistência  Social, na qualidade de coordenador da câmara, para apresentação dos 225 

informes dos  Trabalhos da Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial de 226 

Crianças e  Adolescentes. O Sr. Régis iniciou sua apresentação tratando dos 227 

Encaminhamentos  realizados. A secretaria executiva da Mesa traduziu os pontos 228 

discutidos nas reuniões da  Câmara Temática e adaptou para o formato do Protocolo, 229 

buscou alinhar os pontos da  minuta com as normativas do Sistema Único de Assistência 230 

Social e demais normas  definidas e que tratam do acolhimento. Os documentos de 231 

escala de risco (score) e a  proposta inicial do fluxo foi compartilhado com os 232 

integrantes da Câmara Temática para  contribuições. O Fórum de Abrigos (Sra. 233 

Margarida) realizou a análise e levantamento  do Plano Individual de Atendimento que 234 

será apresentado e discutido na próxima reunião  do Câmara Temática. Em continuidade, 235 

tratou dos encaminhamentos que estão em  andamento, sendo eles a Disponibilização, 236 

análise e sugestões pelos demais integrantes  do Protocolo; Realização de atividade com 237 
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o Conselho Tutelar para “balanceamento” dos  scores de riscos; Revisão dos formulários 238 

de encaminhamentos do Conselho Tutelar para  solicitação de vaga de acolhimento; 239 

Construção do fluxo no programa bizagi e a  apresentação do PIA modelo nacional. Por 240 

último, o coordenador apresentou ao pleno a  Justificativa sobre os necessários 241 

cancelamentos de reuniões da Câmara Temática. As  agendas dos dias seis fevereiro de 242 

dois mil e vinte, e treze de fevereiro de dois mil e vinte  foram canceladas considerando 243 

que toda a equipe da Subsecretaria de Assistência Social  esteve mobilizada para o 244 

atendimento emergencial às famílias procedentes das áreas de  risco geológico e pessoas 245 

em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, em  decorrência das chuvas em 246 

Belo Horizonte, conforme Decreto Municipal nº 17.261/2020.  O Sr. Régis Spíndola 247 

finalizou a sua apresentação e passou a palavra à diretora Simone  Albuquerque para os 248 

informes finais. A mesma informou aos presentes as datas estabelecidas para reunião das 249 

câmaras temáticas: A reunião da câmara disque 100 ocorrerá no dia cinco de março às 250 

nove e trinta da manhã e a reunião da câmara de  acolhimento será no dia doze de março 251 

às nove e trinta da manhã. A pauta será:  Apresentação e discussão de proposta de 252 

inclusão no Regimento Interno sobre aquilo que  se entende como “consensos” para 253 

aprovação de protocolos; Relatos das câmaras  temáticas e a apresentação e discussão do 254 

segundo seminário Diálogo SUAS com o  Sistema de Justiça. Assim, nada a mais 255 

havendo a tratar, a diretora Simone Albuquerque agradeceu a presença de todos e 256 

encerrou as atividades da Mesa de Diálogo neste  encontro. Eu, Antônio Victor Gomes 257 

Costa, representante suplente da Diretoria de  Relação com o Sistema de Garantia de 258 

Direitos – DRGD/Subsecretaria de Assistência  Social lavrei a presente ata, que, após 259 

lida e aprovada será anexada lista de presença. 260 


