
 
 
 
 

Ata da 7ª Reunião da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema 

de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça instituída pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, de forma remota pela 

plataforma Google Meet, realizou-se a sétima 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, 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; 

Haydée Magda Gonçalves, suplente, 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; 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; Joel Dias de Rezende Júnior, 

titular da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Wagner Lopes de Almeida, suplente da Diretoria de Políticas para a 

População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Paola Abreu, titular da 

Diretoria de Políticas para a Juventude; Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente 

da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial; Geraldo Lourenço Fernandes, 

titular da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Letícia de Melo 

Honório, suplente da Secretaria Municipal da Educação;   Vanessa Beatriz Vida 

Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde; Sebastião Everton de Oliveira, 

suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; José Xavier Pereira 

Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça 

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

Vara Cível da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional da Infância e Juventude do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 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; Sabrina Nunes Vieira 

representante titular da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte; Thaisa 
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Amaral Braga Falleiros, titular da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 

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

Especializada em Defesa dos Direitos Humanos; Ana Claudia Nascimento Gomes, 

titular do Ministério Público do Trabalho; Rosimeire Pinto da Silva, titular do 

Conselho Tutelar de Belo Horizonte;  Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, titular da 

Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; Rosilene Alves de Souza, 

titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo 

titular do  Fórum Municipal de Abrigos; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do 

Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo 

Horizonte; Mayra de Queiroz Camilo, titular do Fórum Permanente de Entidades 

Socioassistenciais de Belo Horizonte; Caroline Ribas de Andrade, titular do Conselho 

Municipal de Assistência Social; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular 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; Julia Maria 

Muniz Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais; 

Elton Santa Brígida do Rozário, suplente do Conselho Regional de Serviço Social de 

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

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

Práticas Restaurativas. Ausências justificadas: Sandra Regina Ferreira, suplente da 

Diretoria de Proteção Especial, em razão de período de  férias; Marília de Dirceu 

Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação, em razão de período de  férias; 

Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, em 

razão de período de  férias; A Titular da DPIR, Makota Kisamdembu justificou ausência 

por ter de participar de outra reunião no mesmo horário. Neste caso, a suplente estará 

representando-a na ocasião, também justificou ausência, a Sra. Sandra Mara Teixeira 

de Castro. A Sra. Ana Gomes, representante do Ministério Público do Trabalho, 

informou que teria uma audiência judicial de instrução virtual às 15:35 e pediu licença 

para sair neste horário, justificando essa saída. Pediu ainda o encaminhamento da ata da 

reunião posteriormente e agradeceu ao secretário Thiago Alves pela questão da inclusão 

do trabalho infantil, apurado na reunião anterior. A reunião contou ainda com a ilustre 

convidada, a Defensora Pública Dra Eden Mattar; e José Gonçalves Coelho Neto - 

Núcleo de Direitos Humanos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Pedro de Aguiar 

Venturini - Conselho Municipal do Idoso (CMI/BH). Iniciada a reunião. O Sr. José Crus, 

coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e todos 

os participantes, disse da importância dessa instância de diálogo e participação, 

esclareceu a suspensão dos trabalhos da Mesa de Diálogo em razão da situação de 

pandemia que impossibilitou reuniões presenciais desde março de 2020, disse do 

esforço institucional da Prefeitura de Belo Horizonte para dar as respostas necessárias 



 
 
 
 

Ata da 7ª 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. 
 

de proteção social pública no contexto de pandemia, as quais englobam ações robustas 

que foram estruturadas, reordenadas de modo a ampliar a resposta protetiva, ratificou 

que desde março esse tem sido o esforço da Prefeitura de Belo Horizonte. Naquilo que 

concerne à inauguração das reuniões virtuais, agradeceu o esforço de todos para estarem 

presentes e passou a palavra para a Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo, na pessoa 

da Sra. Liliane Neves, para que pudessem ser dadas as orientações relativas a este 

formato remoto de reunião. Liliane Neves informou acerca da necessidade de registro 

no chat da reunião da presença dos participantes e solicitou que indiquem contatos 

diretos, solicitou ainda que os microfones permanecessem fechados, e que as 

solicitações de manifestações fossem feitas mediante chat.  Cada ponto de pauta será 

objeto de concordância ou não pelos presentes também por meio do chat. Em seguida, o 

secretário José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, endossou as boas-vindas 

também aos novos integrantes da Mesa, esclareceu pontos relativos à titularidade e 

suplência, assim como ausências, conforme previsto no Regimento Interno da mesa. 

Ato contínuo, seguiu-se com a contextualização da situação de suspenção dos trabalhos 

devido a pandemia do vírus Covid -19, e a retomada das atividades da Mesa de Diálogo 

de forma remota pela plataforma Google Meet. A Secretaria Executiva ressaltou mais 

uma vez o Regimento Interno da Mesa de Diálogo quanto à presença nas reuniões, e 

orientou como será registrado a presença dos participantes no Chat da plataforma 

Google Meet. Orientação para os titulares e suplentes escrevessem no chat da 

plataforma Google Meet o seu nome completo, órgão que representa e e-mail para 

atualização de contatos, “faremos disso a lista de presença”. A Secretaria Executiva tem 

mantido os contatos atualizados conforme a lista de presença, diante da pandemia, 

solicitou-se informar por e-mail ou no chat qualquer alteração. O Secretário informou a 

todos acerca da publicação no Diário Oficial do Município - DOM das Portarias 

SMASAC nº 090- 01/09/2020; Nº 098-18/09/2020; Nº 103-23/09/2020 com alterações 

de representantes da Mesa de Diálogo, são eles: Ana Cláudia Nascimento Gomes titular 

e Victório Álvaro Coutinho Rettori suplente do Ministério Público do Trabalho; Carlos 

Guilherme da Cruz titular e Rita Galvão, suplente do Fórum Mineiro de Conselheiros e 

Ex-Conselheiros Tutelares; Regina Helena Cunha Mendes suplente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte; Thaisa Amaral 

Braga Falleiros, titular da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e deu boas-

vindas aos novos representantes. A Sra. Julia Restori (CRESS) se manifestou 

agradecendo e dizendo da satisfação em estar presente. Após, o coordenador passou a 

palavra para manifestação dos novos representantes. Os trabalhos seguiram com a 

aprovação da ata da reunião anterior do dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte, 

encaminhado aos membros por e-mail previamente. A ata foi aprovada por 

unanimidade. Os participantes manifestaram concordância com a ata por meio do 

chat. O secretário passou aos apontamentos constantes da pauta prevista para a Mesa de 
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Diálogo, quais sejam: Boas vindas e apresentação dos novos representantes da Mesa aos 

novos integrantes; Aprovação da Ata da Reunião de fevereiro de 2019; Apresentação e 

aprovação da Pauta; Apresentação e discussão sobre o funcionamento da Mesa de 

Diálogo em tempos de pandemia; Leitura e pactuação do Protocolo do Disque 100; 

Apresentação situacional dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas até março 

de 2020; Definição das agendas de reuniões das Câmaras Temáticas; Definição da pauta 

da reunião de novembro; Informes gerais. Em seguida foi dada a palavra ao secretário 

Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos e Cidadania e  

coordenador da Câmara Temática Disque 100 para que fizesse os informes dos 

encaminhamentos acerca do Protocolo sobre fluxos municipais envolvendo denúncias 

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

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

Humanos. O secretário Thiago manifestou sua satisfação com a retomada dos trabalhos 

e iniciou fazendo um resgate desde a criação da Câmara Temática, dos trabalhos 

desenvolvidos, os objetivos da câmara, representantes/integrantes, contribuições, 

explicou as razões do fluxo inicialmente não conter fluxo para trabalho infantil, vez que 

não estava contemplado nos fluxos nacionais, contudo, houve participação ativa e 

importante do Ministério Público do Trabalho e foi possível construir nesse sentido. Fez 

uma apresentação contendo um breve histórico do Disque 100, como se deram as 

análises dos fluxos nacionais e contatos realizados com a Ouvidoria Nacional. Passou 

então a descrever as análises de fluxos conforme cenários e públicos. O coordenador da 

Mesa de Diálogo Sr. José Crus retomou a condução e agradeceu ao trabalho primoroso 

da Câmara Temática Disque 100 de forma a garantir a segurança na condução dos 

trabalhos e passou a palavra para a Dra. Paola Botelho que gostaria de esclarecer uma 

dúvida. Dra. Paola parabenizou a construção, disse ser bem planejada, bem pensada, 

bastante interessante para melhorar os fluxos do disque 100. Contudo, ficou com dúvida 

em relação às medidas protetivas e à adoção ilegal. Quanto ao fluxo previsto para 

idosos, compreende que o município não faz trabalho de investigação, que cada ator 

institucional deve exercer sua atribuição, poderá haver demora até a demanda chegar 

para atuação do Município de Belo Horizonte, sendo, portanto, necessário atuações 

paralelas. O secretário Thiago passou então à leitura da minuta de protocolo a ser objeto 

de pactuação nesta reunião para que se fizessem os destaques pertinentes ao mesmo. 

Durante a leitura foram realizados os destaques pelos integrantes da mesa, os quais 

foram discutidos um a um logo após a finalização da leitura do documento na íntegra. A 

Sra. Kelly Cordeiro dos Santos, representante suplente do Fórum dos Trabalhadores, fez 

Destaque ao artigo 2º, I. Disse que durante a leitura e discussão do documento foi 

informado que as respostas que o Sistema Único de Assistência Social - SUAS vai 

oferecer à Subsecretaria de Direito e Cidadania serão respostas “simples”. Seguiu 
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dizendo que o formato de resposta do SUAS não está claro no fluxo, sendo preciso 

deixar claro no corpo do artigo. Afirmou: “o documento de resposta do SUAS não está 

tão claro quanto à forma.” Encaminhamento: haverá alteração de inclusão no artigo 7º 

para esclarecer este ponto. A Sra. Vanessa Beatriz Vida Schuch iniciou uma Discussão 

quanto à sigla LGBT, propondo mudança da sigla, sugere alteração para LGBTQ+. O 

secretário Thiago explicou que esta sigla é a utilizada em âmbito nacional mediante 

conferência e ainda não houve alteração formalizada nesse sentido. A Dra. Paola 

Botelho fez Destaque no art. 6º, §5º a respeito da questão da categorização das 

violências. Ressaltou que as Medidas Socioeducativas em meio aberto são de 

responsabilidade do município. Solicitou esclarecimentos quanto à questão do Ato 

Infracional. Foi esclarecido que a categorização da denúncia no documento é de 

"apuração do ato infracional". Essa apuração não cabe ao Município. O que compete 

ao Município é o acompanhamento da execução da MSE em meio aberto. Dra. Paola 

Botelho  fez novo destaque no fluxo da criança e adolescente, alínea "f", apenas um 

destaque de observação, afirmou: “Para concretizar isso será preciso definir alinhar com 

cada promotoria.” O Sr. Elton Santa Brígida fez destaque no § 1 do art;4, Destacou no § 

1º a perspectiva de gênero. Disse que “seria interessante enfatizar gêneros, identidades 

de gêneros e diversidade sexual! sabemos do avanço da teoria crítica de gêneros e teoria 

queer no enfrentamento ao binarismo masculino-feminino, sobretudo no que tange às 

mulheres trans e os avanços do transfeminicídio que também estão no bojo das lutas 

sociais LGBTI.” Houve encaminhamento para inserir: “respeitando as diferentes 

identidades de gênero” no texto. A Sra. Vanessa Beatriz Vida Schuch fez destaque no 

item “c” e “d” fluxo do idoso, na parte que fala do encaminhamento para Secretaria 

Municipal de Saúde mas não ficou claro com qual objetivo será feito esse 

encaminhamento. É preciso esclarecer qual a finalidade. Houve então um novo 

encaminhamento para incluir que a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania e a Secretaria Municipal de Saúde farão a realização 

de ações de proteção e cuidado. A Dra. Paola Botelho fez novo Destaque no item “c” e 

“d” fluxo do idoso, o trecho “Exceto situações descritas como abandono de incapaz” 

deixa a entender que essas situações não teriam que ser também objeto de proteção e 

cuidado, e apenas objeto de investigação. A Sra. Isabela Teixeira Vasconcelos, titular da 

Diretoria de Gestão do SUAS – DGAS, tomou a palavra para esclarecer que nessa 

situação, a atuação direta do SUAS carece de uma atuação prévia da autoridade policial, 

trata-se portanto apenas do momento em que o SUAS inicia sua atuação, a qual se dará 

mediante fluxos de atuação com a PCMG. A Sra. Vanessa Beatriz Vida Schuch  fez 

novo destaque nos itens “c” e “d” do fluxo relativo a pessoa com deficiência, indicando 

o mesmo problema apresentado anteriormente. “A parte que fala do encaminhamento 

para SMSA novamente não ficou claro com qual objetivo será feito esse 

encaminhamento. Novo encaminhamento de inclusão:  SMASAC e SMSA farão ações 
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de proteção e cuidado. A Sra. Isabela Teixeira fez Destaque na letra C do Fluxo Pop 

Rua para que se fizesse um ajuste na redação, suprimir a palavra “cidadão” e “colocar 

que vai encaminhar a denúncia para que se realize a busca ativa.” A diretora Simone 

Albuquerque esclareceu que neste momento estamos discutindo a porta de entrada. A 

operacionalização posterior relativa ao atendimento serão discutidas na câmara temática 

pertinente. Houve profunda discussão relativa ao art 6º do Protocolo, acerca do envio de 

relatórios pela PCMG à SUASS e SUDC, após a discussão houve consenso no sentido 

de se incluir no documento que tal envio é recomendável. Registrou-se a abstenção por 

parte da representante Sra. Junia Ronan. Em seguida, todos os demais presentes 

manifestaram sua concordância por escrito no chat. O coordenador da Mesa de Diálogo 

Sr. José Crus agradeceu longamente a todos pelo processo de pactuação do protocolo. 

Ratificou e registrou que o protocolo foi aprovado e que todos os presentes se 

comprometeram e manifestaram concordância em partilhar as responsabilidades 

oriundas dessa pactuação. Todos os participantes celebraram a pactuação do primeiro 

protocolo firmado na Mesa de Diálogo Permanente de Negociação do SUAS com o 

Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Justiça. Houve ainda uma salva de 

palmas coletiva em celebração. O coordenador José Crus informou que devido ao 

horário foi necessário transferir as pautas faltantes para a reunião de novembro da Mesa 

de Diálogo que ocorrerá aos vinte e seis de novembro de dois mil e vinte. Todos 

concordaram com a transferência de pautas para a próxima reunião. A diretora Simone 

Albuquerque ratificou que foi transferida a discussão das câmaras temáticas e os breves 

relatos das mesmas, assim como mais detalhes acerca do funcionamento da Mesa nos 

tempos de pandemia. Agradeceu a todos pelo empenho e participação. Assim, nada a 

mais havendo a tratar, o subsecretário José Crus agradeceu a presença de todos os 

presentes, de forma remota pela plataforma Google Meet, 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 virtual. 

 


