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Aos vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, de forma remota pela plataforma 1 

Google Meet realizou-se a décima segunda reunião ordinária da Mesa de Diálogo e 2 

Negociação Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça 3 

– Portaria oitenta e oito do ano de dois mil e dezenove da Secretaria Municipal de 4 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte.  Estiveram 5 

presentes nesta reunião, os representantes José Crus, titular da Secretaria de Assistência 6 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de Assistência 7 

Social; Daniele Rodrigues Souza Carmona titular da Diretoria de Relação com o Sistema 8 

de Garantias de Direitos e de Justiça; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria 9 

de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Regis Aparecido Andrade 10 

Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial Sandra Regina Ferreira, suplente da 11 

Diretoria de Proteção Especial, Haydée Magda Gonçalves, suplente, Diretoria de 12 

Proteção Social Básica, Thiago Alves da Silva Costa, titular Secretaria Municipal de 13 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de 14 

Direitos e Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da Secretaria Municipal de 15 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de 16 

Direitos de Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas 17 

para a Pessoa Idosa Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de Políticas 18 

para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as 19 

Pessoas com Deficiência, Wagner Lopes de Almeida, suplente da Diretoria de Políticas 20 

para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Paola Abreu, titular da 21 

Diretoria de Políticas para a Juventude; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da 22 

Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Marília de Dirceu Salles, titular da 23 

Secretaria Municipal da Educação, Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria 24 

Municipal de Saúde, Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança 25 

e Prevenção ; José Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e 26 

Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Carolina Godoy Leite Vilaça suplente 27 

da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte, Rosimeire Pinto da Silva, titular do 28 

Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Rogério Rêgo Silva, suplente do Conselho Tutelar 29 

de Belo Horizonte; Victório Álvaro Coutinho Rettori, titular do Ministério Público do 30 

Trabalho; Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, titular da Superintendência Regional do 31 

Trabalho em Minas Gerais, Rosilene Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas 32 

Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  Fórum Municipal de Abrigos; 33 

Rita Galvão suplente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; 34 

Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 35 

e Adolescentes; Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho Municipal dos 36 

Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal 37 

dos Direitos da Mulher; Aguinaldo Muller Ferreira de Almeida, titular do Conselho 38 

Municipal da Igualdade Racial; Juliana Brêtas Campos, suplente do Conselho Regional 39 

de Psicologia de Minas Gerais; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos 40 

Núcleos de Práticas Restaurativas; Eden Mattar representante da Defensoria Pública 41 

Especializada Infância; Nayara Ferreira de Souza Saraiva, representante do Núcleo de 42 

Direitos Humanos da Polícia Civil; Andrea de Oliveira Chelles da Diretoria de Políticas 43 
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para as Mulheres; Nívia Soares da Silva da Diretoria de Políticas para Crianças e 44 

Adolescentes; Miriam Aparecida Barros da Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Soraya 45 

Roberta Pereira; e Vanuza B da Silva . Ausências justificadas: Regina Helena Cunha 46 

Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, 47 

justificou sua ausência por motivo de férias, Simone Albuquerque, titular da Diretoria de 48 

Gestão do Suas por motivo de sobreposição de agendas. O Sr. José Crus, coordenador da 49 

Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e todos os participantes, 50 

disse da importância dessa instância de diálogo e participação, externou seus 51 

cumprimentos disse da alegria de estarmos em mais uma reunião da Mesa de Diálogo, 52 

informou que esta reunião será gravada para fiel registro da ata. Contextualizou aos novos 53 

representantes sobre a criação da mesa de diálogo mediante a portaria SMASAC 54 

088/2019 que criou esta importante instância de diálogo horizontal e que fortalece a 55 

institucionalidade desde a sua instalação em agosto de 2019. Relembrou que o objetivo é 56 

fomentar o modelo democrático de solução de conflitos, escuta mútua e co-57 

responsabilização para solução de conflitos e fortalecer a atuação das várias políticas 58 

protetivas no município de Belo Horizonte. O Regimento e portarias estão 59 

disponibilizadas na aba da mesa de diálogos no site oficial da Prefeitura de Belo 60 

Horizonte, atas e demais materiais afetos à Mesa De Diálogo. Aqueles que desejarem 61 

ingressar no grupo de whatsapp podem enviar o número por e-mail ou chat à secretaria 62 

executiva, que providenciará a inclusão. Passou a palavra para a diretora Daniele 63 

Carmona. Daniele assumiu a palavra para dar início às apresentações, apresentou os 64 

integrantes da secretaria executiva e apresentou a nova coordenadora técnica da Diretoria. 65 

José Crus retomou a palavra e deu as boas-vindas à nova coordenadora técnica da 66 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça, Maria Fernanda 67 

e Silva. O secretário retomou as orientações relativas a este formato remoto de reunião. 68 

Informou aos presentes acerca da necessidade de registro no chat da reunião da presença 69 

dos participantes e solicitado que indiquem contatos diretos, e que as solicitações de 70 

manifestações fossem feitas mediante chat.  Orientou então que para os titulares e 71 

suplentes presentes escrevessem no chat da plataforma Google Meet o seu nome 72 

completo, órgão que representa e e-mail para atualização de contatos. A Secretaria 73 

Executiva tem mantido os contatos atualizados conforme a lista de presença, diante da 74 

pandemia, solicitou-se informar por e-mail ou no chat qualquer alteração. O Regimento 75 

Interno estabelece o aplicativo whatsapp como forma de convocação. Desejou uma ótima 76 

manhã de discussões. O secretário passou então às justificativas de ausências, indicando 77 

que a Sra. Simone Albuquerque justificou ausência por motivo de sobreposição de 78 

agendas com o Conselho Municipal de Assistência Social, a Sra. Regina Helena Cunha 79 

Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, 80 

justificou sua ausência por motivo de férias. Em seguida o coordenador cumprimentou os 81 

novos representantes conforme publicado na Portaria SMASAC 036/2021, o Sr. José 82 

Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; e a Sra. 83 

Juliana Brêtas Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e 84 

também os representantes nomeados por meio da Portaria SMASAC 042/2021, Dr. 85 

Victório Álvaro Coutinho Rettori, titular do Ministério Público do Trabalho e Dr. Aloísio 86 
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Alves suplente do Ministério Público do Trabalho:  “sejam bem vindos e acolhidos, é 87 

muito bom tê-los conosco”. Em seguida apresentou a pauta desta reunião e passou à 88 

aprovação da ata da reunião anterior do dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte, 89 

encaminhado aos membros por e-mail previamente. Os participantes manifestaram 90 

concordância com a ata por meio do chat. Considerou-se aprovada a ata. O secretário 91 

passou aos demais apontamentos constantes da pauta prevista para a Mesa de Diálogo, 92 

iniciando pelo relato das câmaras temáticas. Houve a apresentação situacional dos 93 

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas até abril de dois mil e vinte e um, dos temas 94 

encaminhados e tratados em Câmaras Temáticas, a partir dos conflitos apresentados pelos 95 

órgãos que compõem a Mesa em dois mil e dezenove, conforme §6º do art.9º do 96 

Regimento Interno da Mesa de Diálogo. Em seguida, passou a palavra para o diretor Régis 97 

Spíndola (Titular - Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de Assistência Social) 98 

na qualidade de coordenador da câmara para apresentação dos informes dos Trabalhos da 99 

Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças e Adolescentes. 100 

Régis informou que “O nosso objetivo é trazer os pontos principais que estão sendo 101 

discutidos, e a proposta de como o protocolo está sendo finalizado. Falar de acolhimento 102 

é um desafio pois envolve diversos atores, e isso obviamente torna mais complexo 103 

estabelecer consensos, sobretudo para aqueles pontos mais frágeis”, mas avalia que 104 

“temos avançado muito na discussão, mesmo que em alguns momentos existam 105 

discussões mais acaloradas, típicas do diálogo republicano”.  Continuou informando 106 

que a câmara já está na 12ª reunião: “as reuniões pré-pandemia foram de resgate e 107 

alinhamentos de conceitos, posteriormente passamos à discussão dos pontos basilares 108 

do acolhimento e em seguida à minuta de protocolo.” No último mês a Câmara teve três 109 

reuniões, afirmou que essa é uma câmara movimentada, agradeceu o esforço de todos que 110 

participaram das reuniões, contribuindo de maneira positiva e aberta ao diálogo. Trouxe 111 

os elementos principais que compõem as seções e títulos dos protocolos. No primeiro 112 

título “dos Motivos”, temos a base jurídica e sólida para construção do protocolo, 113 

normativas, orientações e planos que são a base legal primária para construção do 114 

protocolo. O documento por vezes vai ter um caráter de ratificar o texto das normativas, 115 

“por esforço pedagógico é importante o conhecimento dos pontos temáticos e normativos 116 

ou que por algum motivo não estejam operacionalizados como gostaríamos.” O protocolo 117 

parte de premissas e fluxos de trabalhos que já estão instituídos, que são muito 118 

importantes para construção do protocolo. Esse instrumento não exclui o esforço que foi 119 

feito até aqui para o avanço da temática. O título das disposições gerais, reafirma os 120 

princípios gerais da brevidade excepcionalidade provisoriedade preservação e 121 

fortalecimento de vínculos. Destaca direito à convivência familiar e comunitária. O título 122 

dos procedimentos para acolhimento traz distinção entre excepcional e de urgência. 123 

Seguiu dizendo: “A Seção III foi o ponto do protocolo que mais gerou discussões e 124 

consequentemente a suspensão da discussão, avaliação de manter ou suprimir a seção, 125 

entendendo que ela não se mostra viável neste protocolo, uma vez que foi constituída 126 

para tratar do acolhimento emergencial. Cuidado de revisão desses aspectos para que 127 

estejam alinhados as normativas do Suas e do Sistema de Garantia de Direitos.” A Seção 128 

III traz os artigos vinte e oito a trinta e oito contendo os procedimentos para acolhimento 129 



Ata da 12ª 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 urgência, e a definição de pontuação. Quanto à Seção IV disse que “Ainda não 130 

iniciamos essa discussão”. Acolhimento que foi indevido ou que cessaram os motivos que 131 

deram causa. Relatórios. Pontos de atenção: pontos que foram provocados na câmara: o 132 

protocolo define o que? Fluxo? Resolução? Portaria? Estamos fazendo o esforço de 133 

revisão para possíveis pontos que fogem ao instrumental protocolo, para além da 134 

pertinência da construção desse protocolo. Citou a Portaria SMASAC 193/2019 que 135 

orienta para elaboração de protocolos no âmbito da mesa de diálogos. Expôs as datas das 136 

próximas reuniões, registrou sua satisfação em coordenar a Câmara Temática, agradeceu 137 

a Sra. Sandra Regina Ferreira pela colaboração nessa construção, assim como aos demais 138 

integrantes pelo empenho na construção. O coordenador da mesa passou a palavra ao 139 

pleno para manifestação e inscrições no chat. Dra Edden Mattar, cumprimentou a todos, 140 

agradeceu ao Sr. Régis pelo apoio, cumprimentou a todos na pessoa do coordenador José 141 

Crus, e pontuou: “Em relação ao protocolo, o que chama a atenção é o ‘carinho’ de todos 142 

os envolvidos, uma questão além de técnica, humanizada, que leva em conta o sujeito 143 

mais importante, que é a criança e o adolescente... as discussões demonstram esse 144 

cuidado.  O conteúdo, a essência, está sendo construído com respeito ao seu destinatário 145 

maior (crianças) e suas famílias, isso pode trazer um pouco mais de morosidade, o 146 

cuidado em não estender as normativas em sentido contrário à determinações legais, ou 147 

invadindo atribuições legais dos atores institucionais envolvidos. Há muito zelo, cuidado, 148 

nessa frente de trabalho.” Dra. Eden seguiu sua fala indicando que estão fazendo a 149 

discussão de todo material escrito: “Esse protocolo já está todo revisto, e nas discussões 150 

desses pontos é que nascem soluções. Embora estejamos nas discussões globais, 151 

coletivas, a discussão integral do protocolo já foi feita particularmente por cada um de 152 

nós. Essa é uma oportunidade de dispor de questões em níveis pedagógicos. Para que os 153 

órgãos, e membros que ingressarem posteriormente, entendam esse protocolo. A função 154 

pedagógica tem sido um detalhe importante. Buscado eficiência e interligação do 155 

serviço.” Esclareceu que se existe uma rede, elos, precisamos entender as possibilidades 156 

da Central de vagas, das Unidades de Acolhimento Institucional, pois sabemos que 157 

“curtos-circuitos” não são bons. “É preciso entender como cada um dos atores pode 158 

atuar para garantir a melhor eficiência possível e interligação dos serviços. Os 159 

destinatários serão agraciados por e garantir uma infância mais protegida e 160 

consequentemente uma maior superação de vulnerabilidades. Certamente vai sair um 161 

produto muito bacana.” O coordenador José Crus agradeceu à Dra. Eden Matar pela fala, 162 

“que relato importante”, cumprimenta a todos pelo cuidado. Não é objeto dessa mesa 163 

interferir em atribuições e sim qualificar a atuação e relação dos atores envolvidos. O 164 

diretor Régis retoma a palavra para breves considerações finais e agradecimentos. Disse 165 

que espera trazer o protocolo finalizado em breve. Reforça a importância da participação 166 

dos envolvidos nessa discussão. Relata dificuldades de representação, e convoca aos 167 

integrantes para que se empenhem numa maior proximidade com as discussões em 168 

andamento. Passou -se a palavra para a Sra. Aiezha Flavia Pinto Martins, (Diretoria de 169 

Políticas para Crianças e Adolescentes da Subsecretaria de Direitos de Cidadania) na 170 

qualidade de coordenadora para apresentação dos informes dos trabalhos da Câmara 171 

Temática de Parâmetros para Registros de Entidades e Oferta de Programas para Crianças 172 



Ata da 12ª 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. 
 

e Adolescentes no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA. A 173 

coordenadora agradeceu à secretaria executiva, cumprimentou a nova coordenadora 174 

técnica da DRGD Sra. Maria Fernanda e Silva, que integra a secretaria executiva e 175 

também passou a contribuir grandemente com o avanço da câmara. Disse: “A ideia é 176 

fechar o protocolo dentro do prazo de seis meses.” O protocolo apresentado pela Diretoria 177 

de Proteção Especial foi importante de acompanhar pois norteia. “Convidamos o juiz da 178 

vara de infância cível Dr. Jose Honório para falar e esclarecer sobre o processo de 179 

construção de indicadores, parametrização de critérios e controle dos programas que 180 

são ofertados para crianças e adolescentes”. Disse da apresentação de dois formulários 181 

pois é importante que outros atores que fazem parte, sobretudo as entidades parceiras, 182 

pudessem contribuir com suas percepções acerca desses critérios e pudessem também 183 

dizer dos conflitos relacionados a essa temática. Durante a câmara, houve a apresentação 184 

do convidado especialista, Dr. José Honório de Resende, juiz da Vara Cível da Infância 185 

e Juventude que trouxe esclarecimentos quanto a importância de indicadores de eficiência 186 

para parametrização de critérios que dará previsibilidade para aqueles que pretendem 187 

desenvolver os programas para criança e adolescente.  Apresentação de dois formulários 188 

diagnósticos: Diagnóstico dos Parâmetros/Critérios e Conflitos para Atestados de 189 

Qualidade e Eficiência Para Serviços do SUAS BH e entidades parceiras e Diagnóstico 190 

dos Parâmetros/Critérios de Emissão de Atestado de Qualidade e Eficiência de Programas 191 

para Crianças e Adolescentes Para os órgãos emissores de Atestado de Qualidade e 192 

Eficiência. As questões são abertas e trazem amplitude mas consideramos importante. 193 

Quanto aos encaminhamentos, foram eles: apresentação na próxima reunião do 194 

representante da Diretoria de Proteção Social Básica dos serviços e programas de 195 

proteção social básica e garantia de direitos da criança e do adolescente; convidar 196 

representante da Diretoria de Proteção Social Especial/Gerência de Média 197 

Complexidade/SUASS para apresentação dos serviços e programas de média 198 

complexidade de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente; 199 

encaminhamento dos formulários diagnósticos com prazo de resposta para a Secretaria 200 

Executiva copilar os dados e apresentar em reunião e definição da pauta da 6ª Reunião. 201 

A coordenadora Aiezha concluiu sua apresentação e o coordenador da mesa passou a 202 

palavra ao pleno para manifestações e inscrições. A Dra. Rita Galvão agradeceu muito a 203 

condução de todos esses coordenadores, parabenizou a Sra. Aiezha: “como a 204 

coordenadora traz uma paz para condução de trabalho mesmo diante de animosidades”. 205 

A Dra. Rita se posiciona no sentido de que a participação na Câmara Temática é prática, 206 

e hoje está na função de coordenadora jurídica da instituição fórum mineiro, sendo preciso 207 

associar o exercício prático e formal. Disse que sempre que se posicionam é no sentido 208 

de somar, demonstrar na prática como funciona, afinal, “não adianta construir um 209 

protocolo que na frente pode apresentar gargalos que não poderão ser solucionados”, 210 

agradece a oportunidade e o respeito ao fórum mineiro e destaca o prazer em participar 211 

desse diálogo juntamente com a mesa. O coordenador José Crus passou a palavra para as 212 

considerações finais da coordenadora Aiezha, que agradeceu e disse que a riqueza da 213 

câmara está justamente em poder reunir aqueles que estão diretamente envolvidos nos 214 

processos de registro: “Oportunidade de perpassar por pontos de entrave históricos, a 215 
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partir de construção potente, a participação dos conselhos tutelares é da maior 216 

importância para avançarmos”. Em seguida foi dada a palavra ao secretário Thiago 217 

Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 218 

Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos de Cidadania e coordenador 219 

da Câmara Temática Disque 100 para que fizesse os informes dos encaminhamentos 220 

acerca desta Câmara. O secretário trouxe os avanços da Câmara Temática. O coordenador 221 

informou que foram retomados os trabalhos e discussões sobre os Fluxo da Pessoa Idosa 222 

e Pessoa com Deficiência a partir da proposta metodológica apresentada na reunião de 223 

dezembro de 2020, qual seja: Formulário da Matriz de Responsabilidades. Em relação ao 224 

formulário, foram apresentados dados e análises comparativas entre as respostas 225 

fornecidas pelos órgãos e as definições do Protocolo 001/2020, indicando que existem 226 

várias portas de entrada das denúncias em todos os órgãos. Estas portas de entrada são 227 

diretas e indiretas. Informou também que os Representantes do Conselho Municipal do 228 

Idoso e Pessoa com Deficiência, bem como da Secretaria Municipal de Saúde ressaltaram 229 

o recebimento de casos diretamente nestes órgãos e a necessidade de organizar melhor os 230 

fluxos.  Disse ainda que na ocasião, os representantes concordaram sobre a importância 231 

de iniciar a discussão e construção dos fluxos internos de cada órgão. O coordenador 232 

Thiago destacou a autonomia dos órgãos municipais - em relação ao Ministério Diretos 233 

Humanos - para a construção de tais fluxos. Thiago informou que a SUDC já deu início 234 

aos trabalhos e orientou que os demais órgãos façam o mesmo. Também foram discutidas 235 

questões importantes sobre o manual de Taxonomia do MDH e apontadas algumas 236 

deficiências deste material, que não contempla descrições importantes. Ratificou em sua 237 

apresentação que diante de tais conclusões, os representantes apontaram a necessidade de 238 

elaboração de um documento de classificação e descrição das violações, próprio do 239 

Município de Belo Horizonte. O coordenador Sr. José Crus agradeceu ao coordenador da 240 

Câmara Temática Sr. Thiago Alves e demais integrantes da Câmara Disque 100, em 241 

seguida passou a palavra para Sra. Daniele Carmona que fará a apresentação de breve 242 

relato da Câmara Temática Conselho Tutelar, considerando a ausência justificada da 243 

coordenadora Sra.  Simone Albuquerque. Daniele mais uma vez cumprimentou os 244 

presentes, disse que é uma Câmara Temática para discutir a relação do Conselho Tutelar 245 

com o Suas. Aproveita a oportunidade para externar o reconhecimento do trabalho 246 

colaborativo e responsável que vem sendo desenvolvido nessa construção, especialmente 247 

às coordenações das câmaras temáticas, que tem conduzido com compromisso ético-248 

político e engajamento admirável. Apresentou os participantes que estavam presentes na 249 

última reunião do dia 22/04/2021, destacou os principais pontos do debate, tais como a 250 

discussão acerca da cartilha perguntas e Respostas do CAODCA/MPMG, 251 

compreendendo que as requisições ao SUAS sejam expedidas apenas quando identificada 252 

recusa por parte do serviço no atendimento às demandas das famílias e do próprio 253 

Conselho Tutelar. Destacou as premissas levantadas pelos representantes, no sentido de 254 

que o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normativas do SUAS são 255 

complementares, que o Executivo e o Controle Social/CMDCA são referências para a 256 

atuação dos conselheiros tutelares. Por fim, destacou que as equipes técnicas definem a 257 

inserção das famílias, considerando as informações geradas pelos conselheiros. Em 258 
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seguida, ratificou o entendimento acerca dos momentos de discussão de casos e 259 

interlocução, os quais são importantes para compreensão das vulnerabilidades e para 260 

elaboração de estratégias de proteção. Continuou sua apresentação dizendo das ações que 261 

se mostraram necessárias, tais como a Capacitação para os Conselheiros Tutelares sobre 262 

o SUAS e disponibilização de assessoria técnica aos Conselhos Tutelares, o 263 

fortalecimento do trabalho em rede, a produção de informações e dados, a partir do 264 

trabalho dos conselheiros.  Finalizou sua apresentação destacando os pontos inconclusos 265 

do debate, citando a título de exemplo a quantidade de informações nas solicitações e, ou, 266 

requisições, a temporalidade da aplicação das requisições e a provisão de proteção social 267 

pelos serviços e programas. Em seguida, acrescentou os pontos identificados pelos 268 

representantes que fragilizam o percurso, as normas produzidas sem o devido diálogo 269 

interinstitucional e a adoção de linguagens e lógicas distintas - com diferentes 270 

significados, e com expectativas de resultados diferentes. Após a apresentação, o 271 

coordenador da Mesa de Diálogos passou a palavra ao pleno para as manifestações. A 272 

Sra. Marilia de Dirceu pediu a palavra e disse que representa a Secretaria Municipal de 273 

Educação como titular na Mesa de Diálogos, e na apresentação da Câmara Temática do 274 

Conselho Tutelar consta como convidada especialista representando o CMDCA. A Sra. 275 

Nádia Sueli, presidenta do CMDCA e representante titular do órgão na câmara 276 

parabenizou as apresentações, “é fantástico ver os trabalhos.” Em seguida fez uma 277 

consideração de esclarecimento: “encaminhamos para a mesa de diálogo representação 278 

do CMDCA nas câmaras temáticas, e nesta câmara, indicamos Viviane e Marília”. Logo 279 

em seguida, a Dra. Eden Mattar também se manifestou: “É muito visível a interligação 280 

de todas as Câmaras e da dedicação de todos os envolvidos. Parabenizo a todos”. Daniele 281 

Carmona fez as suas considerações finais, dizendo dos olhares complementares, da esfera 282 

de saber do outro, da troca de saberes, “estamos seguindo juntos com objetivo de construir 283 

um protocolo que aprimore a relação do SUAS com o Conselho Tutelar. Objetivo comum 284 

é garantir a defesa de direitos de crianças e adolescentes e suas famílias, e sua proteção.” 285 

Após apresentações de breve relato das reuniões das Câmaras Temáticas houve a 286 

definição da pauta da reunião de maio. Será deliberado na 13ª reunião: a aprovação da 287 

Ata da 12ª Reunião realizada em abril de 2021; Apresentação dos trabalhos realizados 288 

pelas Câmaras Temáticas em maio de 2021; Definição da pauta da reunião de junho; 289 

Informes gerais. A pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em 290 

seguida passou-se aos informes. O coordenador José Crus reforçou o convite para 291 

participação dos integrantes da mesa nas Câmaras Temáticas em funcionamento. Reiterou 292 

que a próxima reunião do pleno será no dia 27 de maio de 9 às 12:00. Indagou ao pleno 293 

se há algum informe importante que gostariam de fazer nesse momento. Sra. Nádia Sueli 294 

comunica que CMDCA e DPCA estão programando um webnário para o dia 17 de maio 295 

“abrindo a semana em que teremos diversas atividades alusivas a data 18 de maio. Assim 296 

que tivermos a programação confirmada enviaremos o convite para conhecimento e 297 

divulgação de todos.” Sra. Soraya Pereira informou que a DPIR está organizando 298 

webnário com uma série de mesas acerca do dia 18 de maio com o objetivo de discutir 299 

reparação e ações afirmativas no âmbito das políticas públicas municipais, “enviaremos 300 

o material e convite à secretaria executiva da mesa”. Assim, nada a mais havendo a 301 
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tratar, o subsecretário José Crus agradeceu a presença de todos os presentes, forma remota 302 

pela plataforma Google Meet, e encerrou as atividades da Mesa de Diálogo neste 303 

encontro. Lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será anexada lista de presença 304 

virtual. 305 


