
 
 
 
 

Ata da 10ª Reunião da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema 
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de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. 
 

Aos vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, de forma remota pela 1 

plataforma Google Meet (https://meet.google.com/vuu-pwxu-pcf) realizou-se a décima 2 

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

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

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

Cidadania de Belo Horizonte.  Estiveram presentes nesta reunião, os representantes: 6 

José Crus, titular da Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e 7 

Cidadania, por meio da Subsecretaria de Assistência Social; Liliane do Carmo 8 

Neves, Suplente da Subsecretaria de Assistência Social;  Daniele Rodrigues Souza 9 

Carmona titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos e 10 

de Justiça; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com o 11 

Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Regis Aparecido Andrade Spíndola, 12 

titular Diretoria de Proteção Especial; Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de 13 

Proteção Especial, Eliete Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social 14 

Básica; Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema 15 

Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular Secretaria 16 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 17 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da 18 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por 19 

meio da Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, 20 

titular da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto Vilani, 21 

titular da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência; Joel Dias de 22 

Rezende Júnior, titular da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, 23 

Bissexuais, Transexuais, Paola Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a 24 

Juventude; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de Políticas para 25 

Crianças e Adolescentes; Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria Municipal 26 

da Educação; Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de 27 

Saúde; Oni Márcia Jardim, suplente da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia 28 

Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; José 29 

Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do 30 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Sabrina Nunes Vieira titular da Defensoria 31 

Pública da União de Belo Horizonte , Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria 32 

Pública do Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos 33 

Humanos; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; 34 

Elvira Miriam V. de Mello - Superintendência Regional do Trabalho em Minas 35 

Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  Fórum Municipal de 36 

Abrigos; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores do 37 

Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Rita Galvão suplente do 38 

Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; Nádia Sueli Costa de 39 

https://meet.google.com/vuu-pwxu-pcf
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Paula Alves, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; 40 

Regina Helena Cunha Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da 41 

Criança e Adolescentes; Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho 42 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do 43 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Fernanda Valadares, suplente  dos 44 

Núcleos de Práticas Restaurativas. Ausências justificadas: Deborah Fialho Ribeiro 45 

Glória, titular da Procuradoria Geral do Município,por motivo de  coincidência de 46 

horário com audiência, possibilidade de comparecer com atraso; Sandra dos Santos 47 

Queiroz Vieira suplente da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial por motivo de 48 

período de férias; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de 49 

Práticas Restaurativas, por motivo de período de férias. O Sr. José Crus, coordenador da 50 

Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e todos os participantes, 51 

disse da importância dessa instância de diálogo e participação, desejou que todos 52 

estejam bem de saúde e se cuidando, neste contexto que desafia muito as atividades 53 

coletivas e reuniões mantendo esse formato virtual, desejou um ano de dois mil e vinte 54 

um com saúde e energia. Informou que esta reunião não será gravada por motivos de 55 

logística e alterações na plataforma Google Meets, destacou que a ata será fiel no 56 

registro das discussões que serão iniciadas, disse do espaço institucional estratégico 57 

importante que garante institucionalidade no diálogo e relação entre tantos atores que 58 

integram a rede sobretudo o Sistema de Garantia de Direitos.  Ressaltou aos novos 59 

representantes as portarias que contemplam a criação e demais atos publicados acerca 60 

da Mesa, destacou ainda a disponibilidade dos órgãos que compõem a mesa, a 61 

responsabilidade mútua e a co-responsabilização nas tratativas aos conflitos que se 62 

apresentam. Espera que o espaço imprima outros frutos importantes para fortalecer essa 63 

relação.  O Secretário informou a todos acerca  da publicação no Diário Oficial do 64 

Município da Portaria SMASAC  Nº 138/2020 (18/12/2020); Portaria SMASAC Nº 65 

016/2021(12/02/21); Portaria SMASAC Nº 013/2021(29/01/2021); Portaria SMASAC 66 

Nº 019/2021(23/02/2021), que dispõem respectivamente sobre a nomeação de novos 67 

representantes, quais sejam: Bruna Carlos Pereira, suplente do Fórum Municipal de 68 

Abrigos , Ingrid Martins Esteves , suplente do Centro de Apoio Operacional das 69 

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de 70 

Minas Gerais e Andrea Francisca dos Passos, suplente Subsecretaria de Direitos de 71 

Cidadania/ SMASAC Daniele Rodrigues Carmona, titular da Diretoria de Relação com 72 

o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça; Simone Aparecida Albuquerque, titular 73 

da Diretoria  de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. Em seguida, o 74 

secretário José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, endossou as boas-vindas 75 

também aos novos integrantes da Mesa, esclareceu pontos relativos à titularidade e 76 

suplência, assim como ausências, conforme previsto no Regimento Interno da mesa. O 77 

Secretario passou a palavra a Sra. Simone Albuquerque e Sra. Daniele Carmona para 78 
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apresentação e contextualização acerca das mudanças em representações. Daniele 79 

Carmona agradeceu e disse da satisfação em ocupar esta posição, ratificou os esforços 80 

para dar continuidade as ações com vistas ao fortalecimento e proteção dos cidadãos e 81 

cidadãs usuários desses sistemas. Simone cumprimentou a secretaria executiva da Mesa 82 

de Diálogo, disse que saiu da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de 83 

Direitos e de Justiça – DRGD, tranquila pela presença da diretora Daniele Camona e sua 84 

equipe que “traduz e incorpora a necessidade da integração para enfrentamento das 85 

situações de violência e violação de direitos”, disse ainda que permanecerá integrando a 86 

mesa, agradeceu também ao trabalho realizado pela Sra. Liliane Neves que assumiu a 87 

secretaria executiva do Conselho Municipal de Assistência Social. O coordenador da 88 

Mesa, Secretário José Crus ratificou os cumprimentos à Sra Liliane Neves e agradeceu 89 

aos esforços durante sua participação na Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo. 90 

Destacou a existência da página oficial da Mesa de Diálogo no site da PBH onde 91 

poderão ser encontradas todas as informações como portarias, calendários, entre outros 92 

documentos. “Colocaremos o link da página no chat para facilitar o acesso”.  Sra. 93 

Daniele Carmona apresentou os integrantes da secretaria executiva, ratificou os acordos 94 

para bom funcionamento produtividade e participação na reunião remota. O secretário 95 

retomou as orientações relativas a este formato remoto de reunião. Foi informado acerca 96 

da necessidade de registro no chat da reunião da presença dos participantes e solicitado 97 

que indiquem contatos diretos, requisitado que os microfones permanecessem fechados, 98 

e que as solicitações de manifestações fossem feitas mediante chat. . Orientação para os 99 

titulares e suplentes escrevessem no chat da plataforma Google Meet o seu nome 100 

completo, órgão que representa e e-mail para atualização de contatos. A Secretaria 101 

Executiva tem mantido os contatos atualizados conforme a lista de presença, diante da 102 

pandemia, solicitou-se informar por e-mail ou no chat qualquer alteração. O secretário 103 

passou às justificativas de ausências: Deborah Fialho Ribeiro Glória, titular da 104 

Procuradoria Geral do Município, por motivo de coincidência de horário com audiência, 105 

possibilidade de comparecer com atraso. Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente da 106 

Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial por motivo de período de férias; Maria 107 

Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas, por 108 

motivo de período de férias. Os trabalhos seguiram com a apresentação e aprovação da 109 

pauta, que consiste em:  Aprovação da Ata da nona Reunião realizada em dezembro de 110 

dois mil e vinte; Apresentação trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em janeiro 111 

e fevereiro de dois mil e vinte e um; Definição da pauta da reunião de março; Informes 112 

gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Simone pede a palavra para solicitar ao 113 

Dr. José Neto que leve nossos sinceros sentimentos à Dra. Rosilene, superintendente da 114 

Polícia Civil de Minas Gerais, e aos seus familiares em razão do falecimento da sua 115 

genitora. Em seguida passou à aprovação da ata da reunião anterior do dia dezessete de 116 

dezembro de dois mil e vinte, encaminhado aos membros por e-mail previamente. A ata 117 
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foi aprovada por unanimidade. Os participantes manifestaram concordância com a ata 118 

por meio do chat. Considerada aprovada a ata da nona reunião da Mesa de Diálogo. O 119 

secretário passou aos apontamentos constantes da pauta prevista para a Mesa de 120 

Diálogo, iniciando pelo relato das câmaras temáticas. Houve a apresentação situacional 121 

dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas até fevereiro de dois mil e vinte e um, 122 

dos temas encaminhados e tratados em Câmaras Temáticas, a partir dos conflitos 123 

apresentados pelos órgãos que compõem a Mesa em dois mil e dezenove, conforme §6º 124 

do art.9º do Regimento Interno da Mesa de Diálogo. Passou -se a palavra para Aiezha 125 

Flavia Pinto Martins, (Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes da 126 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania) na qualidade de coordenadora para apresentação 127 

dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática Parâmetros para Cumprimento dos 128 

Registros para Oferta de Programas para Crianças e Adolescentes, que informou a data 129 

da próxima reunião virtual plataforma Google Meet no dia nove de março. A pauta da 130 

reunião desta câmara temática contemplou: Boas vindas; Justificativa de ausências; 131 

Resgate dos objetivos da Câmara Temática e processo Registro de Entidades e oferta de 132 

Programas para Crianças e Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da 133 

Criança e do Adolescente - CMDCA, Necessidade de discutir as dificuldades e entraves 134 

vivenciados durante o processo de renovação de inscrições dos programas e também na 135 

emissão de atestados de qualidade; Apresentação do panorama atual dos registros e 136 

inscrições, Recomendações já elaboradas pelo Conselho Municipal dos Direitos da 137 

Criança e do Adolescente - CMDCA para emissão de atestados de qualidade; 138 

Apresentação Vara Cível sobre Parâmetros utilizados para emissão de atestados de 139 

qualidade utilizados para entidades e oferta de Programas para Crianças e Adolescentes 140 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 141 

Apresentação Conselho Tutelar sobre Parâmetros utilizados para emissão de atestados 142 

de qualidade utilizados o para entidades e oferta de Programas para Crianças e 143 

Adolescentes, Debate e Encaminhamentos para o pleno da Mesa de Diálogo fevereiro; 144 

Definição da pauta da próxima reunião. Após tecer comentários acerca da pauta, a Sra. 145 

Aiezha discorreu em seguida sobre os principais pontos do debate, informou que O 146 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA apresentou a 147 

Resolução número cento e vinte e cinco de dois mil e dezesseis que esclarece critérios e 148 

procedimentos na emissão dos referidos atestados os quais tem validade de doze meses. 149 

Na ocasião, informou que o mencionado conselho fez ressalva de que os prazos 150 

sofreram alterações em tempo de pandemia devido ao Coronavírus. Na Resolução é 151 

especificado a necessidade de protocolo formal de solicitação dos atestados, dentre 152 

outras orientações. Sendo esse documento material de referência para as discussões 153 

desta Câmara. Informou ainda que durante a reunião da câmara temática, o Conselho 154 

Tutelar expôs sua dificuldade de emissão dos atestados de eficiência e qualidade, 155 

mesmo seguindo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA preconiza, não há 156 
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uma referência de critérios e parâmetros para a avaliação das instituições e programas. 157 

Sugere uma capacitação aos conselheiros, com parâmetros para emissão dos atestados. 158 

Informa que solicita os documentos das entidades e os arquiva em local específico no 159 

Conselho Tutelar de Belo Horizonte. E o prazo para emissão do atestado de qualidade é 160 

de 30 dias a partir do protocolo de solicitação do atestado. A Vara Cível da Infância e 161 

Juventude informa e explica dois procedimentos distintos para emissão de atestados, um 162 

para instituições com programas semiaberto e outro de longa permanência. Nos dois 163 

procedimentos é solicitado a apresentação física de uma relação de documentos que são 164 

verificados no momento de sua apresentação, podendo ser cópia, e devolvidos às 165 

instituições. Os principais pontos do debate na reunião da Câmara Temática foram: A 166 

coordenação da reunião expõe os entraves das emissões dos atestados relacionados com 167 

relação dos documentos exigidos por cada um dos órgãos que emitem os atestados, o 168 

cumprimento dos prazos. Discutiu-se estratégias de divulgação dos documentos 169 

exigidos e dos prazos e a capacitação aos conselheiros tutelares quanto aos parâmetros e 170 

critérios de avaliação para emissão de atestado de qualidade e eficiência. Foi 171 

mencionado a importância da participação da Promotoria de Defesa de Direitos da 172 

Criança e do Adolescente, tendo em vista ser o órgão que apresenta maior diversidade 173 

nos critérios de avaliação para emissão de Atestados de Qualidade e Eficiência. Falou-174 

se da importância da articulação entre os órgãos emissores do referido atestado para 175 

uma melhor eficiência na prestação de programas e serviços de garantia de direitos da 176 

criança e do adolescente. Foi sugerido convidar a Assistência Social para apresentar o 177 

“Diagnostico de Acolhimento Institucional”, os indicadores do Acolhimento 178 

Institucional para subsidiar as discussões de parâmetros de emissão dos atestados. O 179 

Conselho Tutelar sugeriu que a Assistência Social informe de outros serviços de defesa 180 

dos direitos da criança e do adolescente além do Acolhimento Institucional. Foi 181 

sugerido também convidar a Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar do Conselho 182 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para participar desta 183 

Câmara afim de subsidiar a elaboração de uma capacitação. Os encaminhamentos da 184 

reunião da Câmara temática foram: Os órgãos emissores de Atestado de Qualidade e 185 

Eficiência vão encaminhar à Secretaria Executiva a relação dos documentos exigidos 186 

para emissão dos atestados; Novo contato com a Promotoria de Defesa dos Direitos da 187 

Criança e do Adolescente para sua participação nesta Câmara Temática; Convidar a 188 

Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da 189 

Criança e do Adolescente - CMDCA para participar desta Câmara; A Coordenação e a 190 

Secretaria Executiva vão verificar a possibilidade da Suass vir apresentar o Diagnóstico 191 

do Acolhimento Institucional. Em seguida o secretário passou a palavra ao pleno para 192 

que se manifestem e façam inscrições afetas ao tema. A Sra. Simone Albuquerque disse 193 

que este é um motivo de muito conflito e judicialização e constrangimentos 194 

institucionais, os serviços do Suas são continuados, não podem ser interrompidos, os 195 
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esforços dessa câmara são importantes para diminuir essa judicialização, nesse sentido é 196 

um debate muito importante. Simone ainda destacou que “Tem um encaminhamento que 197 

chamou atenção e por isso gostaria de destacar, já descobrimos que vários conselhos 198 

legitimamente e legalmente tem resoluções que afetam o Suas, uma delas é esta. É 199 

necessário que o Suas cumpra com essas deliberações. Muitos problemas, talvez a 200 

maioria estão relacionados ao Suas, por isso penso que é muito interessante a 201 

colocação do debate da qualidade e da eficiência as ofertas para Crianças e 202 

Adolescentes, é importante que o Suas diga o que considera como qualidade e 203 

eficiência, todas as ofertas, inclusive as estatais, pois o Suas oferta com 204 

matricialidade.” Outra questão importante no debate é “uma certa confusão acerca das 205 

exigências que são feitas de forma linear, muitos órgãos exigem do Suas por exemplo 206 

questões afetas a abrigo  de crianças que são solicitadas a abrigos de família.”. 207 

Reforçou que esta câmara temática vai ser muito importante para a rede como um todo. 208 

A Sra. Regina Helena (CMDCA) indagou: “Quem do Ministério Público está aqui?” foi 209 

informado que a Sra. Mábel estava representando esta instituição. “O Ministério Público 210 

talvez seja o órgão com mais estrutura para fazer avaliação enquanto profissionais. “O 211 

Ministério Público de Minas Gerais tem equipe multidisciplinar com arquitetos, o 212 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA depende de 213 

três atestados para emitir o registro, precisamos escutá-los”. Solicitou que o Ministério 214 

Público de Minas Gerais estivesse presente na próxima reunião dada a importância 215 

dessa interlocução. Ratificou que o conselho também quer celeridade e desburocratizar 216 

e precisa do apoio dos parceiros. A Sra. Regina Helena manifestou-se no chat para 217 

informar que estaria ausente na próxima reunião em razão de suas férias. A Sra. Mabel 218 

que estava representando Promotoria de Justiça Dos Direitos da Criança e do 219 

Adolescente reforçou que está no lugar da psicóloga Ingrid que está com coronavírus. 220 

Esclareceu que representa dentro do Ministério Público de Minas Gerais o CAODCA: 221 

“A questão dos atestados é de responsabilidade do órgão executor, que neste caso são 222 

as promotorias de justiça”, assume responsabilidade de levar este destaque para Dra 223 

Paola para que faça a mediação com o órgão de execução: “Existe um setor dentro do 224 

MPMG, chamado SEAT que realiza essas ações afetas aos atestados e qualidade 225 

mediante visitas técnicas que fazem “inspeção”. Vai reforçar o destaque feito pela Sra 226 

Regina Helena e irá solicitar intervenção da Dra Paola com este objetivo. A Sra. 227 

Margarida Monteiro do Fórum de Abrigos externou sugestão no sentido de que os 228 

abrigos sejam convidados a participar dessa discussão. A Sra. Rita Galvão (Conselho 229 

Tutelar) agradeceu a oportunidade de poder externar e conversar com os outros atores 230 

da rede. “Uma ação pioneira com vistas a um diálogo amplo e escuta qualificada de 231 

todos os órgãos envolvidos.” Destacou que por vezes há uma sensação de que o CT é 232 

responsável pelos entraves na concessão dos atestados de qualidade para qualificar ou 233 

não uma instituição ou serviço, destacou ser de suma importância a realização de 234 
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capacitação questionário ou formulário especifico sobre aquilo que será verificado para 235 

emissão, sendo necessários parâmetros. Tem instituições que não tem um bom diálogo 236 

com a rede e principalmente pelo Conselho Tutelar. “Esses serviços por vezes são 237 

atestados com ressalvas pois não se sabe exatamente o que deve constar nesses 238 

atestados.” A Sra. Edna Ribeiro Andrade falou sobre o norteamento sobre como fazer 239 

uma atestado com eficiência. Utilizou um exemplo ocorrido com entidade situada na 240 

regional do Barreiro. Verificou-se que o lapso temporal entre o atestado concedido e a 241 

depreciação do espaço foi muito curto. Em primeira análise nota-se que o “visual” traz o 242 

norteamento, no momento que o Conselho for realizar a vistoria estar acompanhado 243 

também da equipe do MPMG. A Sra. Simone Albuquerque retomou a palavra para 244 

ratificar a extrema necessidade de se ter parâmetros para a emissão dos atestados 245 

evitando atuações díspares entre os órgãos que compartilham dessa responsabilidade. 246 

Antes de se chegar a conclusões e encaminhamentos insiste que o Suas também se 247 

posicione. A mesa tem obrigação de discutir essas ofertas no Suas. Sr. José Crus retoma 248 

a palavra para concluir a discussão acerca da Câmara parâmetros, colocando a 249 

Subsecretaria de Assistência Social - SUASS à disposição para o diálogo acerca das 250 

normativas e regulações que orientam essa temática. Sra. Aiezha fez considerações 251 

finais agradecendo aos comentários, sugestões e diálogo aberto e democrático, 252 

confirmando a atuação solidária e corresponsável entre todos os participantes. Elogiou 253 

os destaques formulados pela diretora Simone Albuquerque. Quanto à participação do 254 

Fórum de Abrigos informou que formalizará o convite ao Fórum de Abrigos para 255 

discussão no momento oportuno. Em seguida foi dada a palavra ao secretário Thiago 256 

Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 257 

Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos e Cidadania e  258 

coordenador da Câmara Temática Disque 100 para que fizesse os informes dos 259 

encaminhamentos acerca desta Câmara. O secretário trouxe os avanços da Câmara 260 

Temática. Ressaltou participação dos convidados especialistas Convidados 261 

especialistas: José Savietto (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 262 

Deficiência – CMDPD); Vanuza Bedeti – (SUDC); Andréa Francisca dos Passos 263 

(SUDC ); Aline Cerqueira (Ouvidoria Geral do MBH); Wéverton Chagas- Policia Civil 264 

de Minas Gerais; Marcelle Bacellar - Delegacia de Polícia do Idoso; Isabella Oliveira - 265 

Delegacia de Polícia da Mulher. Informou sobre a discussão específica do fluxo, 266 

cuidados sobre como seguiria cada uma das situações. Fez um resgate de todo processo 267 

de criação da Câmara Temática Disque 100  e do Protocolo da Mesa de Diálogo nº 268 

01/2020. Foi informada a publicação do Novo Manual de Taxonomia das Denúncias do 269 

Disque 100, construído pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Informou que 270 

foram retomados os trabalhos e discussões sobre os Fluxo da Pessoa Idosa e Pessoa com 271 

Deficiência a partir da proposta metodológica apresentada na reunião de dezembro de 272 

2020. Disse que na ocasião foi apresentado aos representantes o Formulário da Matriz 273 
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de Responsabilidades e discutidos os principais pontos do referido instrumento. Sobre o 274 

formulário, os Representantes definiram novos prazos e orientações para o 275 

preenchimento. Na próxima reunião, agendada para o dia 12/03/2021, será feita a 276 

análise das respostas visando o início das elaborações dos fluxos internos. Foi 277 

formalizado o convite para o evento de “Apresentação do Protocolo 01/2020 - Disque 278 

100 para a Cidade”. O evento será realizado pelo YouTube, na data de 26 de fevereiro 279 

de 2020, às 9h. Solicitou que a secretaria executiva reforce o convite a todos os 280 

membros. A proposta é apresentar o fluxo construído enquanto protocolo e iniciar esses 281 

trabalhos. Discorreu sobre a metodologia a ser utilizada: Discussão sobre conceitos e 282 

definições dos Cenários de Violência, conforme Fluxo da Ouvidoria Nacional do 283 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com posterior envio de formulário 284 

aos Representantes para que preencham a “Matriz de Responsabilidades” conforme as 285 

atribuições e funções de cada órgão. Em seguida disse do alinhamento das respostas dos 286 

formulários e início da construção dos desenhos dos novos Fluxos. Por fim, disse dos 287 

encaminhamentos: Reenvio do formulário da Matriz de Responsabilidades por e-mail, 288 

para que seja preenchido e devolvido à Secretaria Executiva até o dia 01/03/2021, 289 

observando os seguintes orientações: Apenas os órgãos que integram o fluxo direto das 290 

denúncias advindas da Ouvidoria Nacional, conforme o Protocolo 001/2020 têm o 291 

compromisso de preencher o Formulário. Ratificou que a  matriz de responsabilidades 292 

se refere às atribuições dos órgãos exclusivamente  em relação às Denúncias do Canal 293 

Disque 100 e encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O não envio 294 

do formulário preenchido pelos representantes dos órgãos facultará à Secretaria 295 

Executiva da Câmara Temática Disque 100 a prerrogativa de preenchê-lo  conforme as 296 

disposições da legislação vigente e demais fontes de pesquisa disponíveis. Todo o 297 

conteúdo (textos e perguntas) do formulário estão estritamente alinhadas às disposições 298 

do Protocolo 001/2020 Protocolo nº 001/2020 da Mesa de Diálogo e Negociação 299 

Permanente do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e o Sistema de Garantia de 300 

Direitos e Sistema de Justiça, que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais 301 

envolvendo denúncias recebidas do Disque 100, coordenados pela Ouvidoria Nacional 302 

dos Direitos Humanos vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 303 

Humanos. Pactuou-se pelo envio do Protocolo 001/2021 a todos os Representantes. O 304 

secretário José Crus reforçou o convite para participação dos integrantes da Mesa neste 305 

importante webnário. Sra Regina Helena indagou se o seminário ficará disponível na 306 

plataforma do Youtube, o secretário confirmou que o vídeo ficará disponível mesmo 307 

após a realização do evento. Sra. Vanessa parabenizou pelos trabalhos realizados pela 308 

Câmara Temática Disque 100, “é o início de um processo, começamos a organizar o 309 

fluxo, ainda existem outros desdobramentos principalmente afetas ao trabalho 310 

intersetorial com outras políticas, afinar conceitos, como se darão os 311 

acompanhamentos das vítimas e mesmo dos violadores/agressores, pesssoas que 312 
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merecem o cuidado. A posteriori devemos focar na definição dessa parceria para um 313 

cuidado bem realizado a essas pessoas.” Sra. Simone registra ser impressionante como 314 

o debate da câmara temática “foi desnudando que em síntese as denúncias advindas do 315 

disque 100 estão intimamente ligadas de fato à Subsecretaria de Direitos e Cidadania, 316 

Subsecretaria de Assistência Social,  Polícia Civil de Minas Gerais e Ministério 317 

Público de Minas Gerais, isso é muito importante. Fundamental a clareza que a rede de 318 

proteção tem essa responsabilidade.” Simone seguiu agradecendo muito à Polícia Civil 319 

de Minas Gerais que participou muito ativamente das discussões. “Que fique como 320 

experiência para as outras câmaras temáticas”, sugere ao coordenador para que em 321 

algum momento a Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social possa 322 

apresentar o seu primeiro relatório de monitoramento. O estudo vai mostrar o cenário 323 

das situações de denúncia de violação de direitos. Dra. Sabrina cumprimentou a todos e 324 

a respeito especificamente desta câmara ressaltou que a Defensoria Pública da União 325 

não participa e não recebeu a mencionada ficha. Destaca possibilidade de ajuste para 326 

definir aquilo que no âmbito dos atendimentos da Defensoria Pública da União é 327 

considerado como violação de direito. Verificou que na publicação no Diário Oficial do 328 

Município também há ausência desta ficha. Destacou que de forma geral as defensorias 329 

estão na portaria. Apontou a extrema necessidade de continuar o diálogo para delimitar 330 

e esmiuçar conceitos. “Não se pode ampliar tanto o conceito de violação” . 331 

Exemplificou que caso toda negativa de benefício previdenciário seja entendida como 332 

violação, o que pode causar acúmulo na Defensoria Pública da União. Sr. Thiago 333 

ressalta que a participação na Câmara é franqueada aos integrantes da Mesa de Diálogo 334 

que tem afinidade com a temática e desejarem participar. A relação do município com 335 

os outros atores, é num caminho de mão dupla para que se possa garantir o melhor 336 

atendimento à população violada. Nesse sentido, regulou-se a forma como o município 337 

recebe, as diferenças e especificidades da rede e também a melhoria do diálogo e 338 

acompanhamento com os sistemas. O coordenador da Mesa de Diálogo Sr. José Crus 339 

retomou a condução e agradeceu ao trabalho primoroso da Câmara Temática Disque 340 

100 de forma a garantir a segurança na condução dos trabalhos. Em seguida, passou a 341 

palavra para Régis Spíndola (Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de 342 

Assistência Social) na qualidade de coordenador para apresentação dos informes dos 343 

Trabalhos da Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças e 344 

Adolescentes, que destacou que foram realizadas reuniões prévias com o Conselho 345 

Tutelar com o intuito de “limpar” alguns pontos, alinhar conceitos e permitir a 346 

conclusão da minuta de forma mais qualificada. Destacou importante participação da 347 

coordenadoria da infância e juventude – COINJ, do Forum de Abrigos e do CAODCA. 348 

Informou a pauta que consistiu em: Discussão da minuta do Protocolo de Acolhimento 349 

Institucional Emergencial de Crianças e Adolescentes a partir de apontamentos prévios 350 

pelos representantes do Conselho Tutelar; Indicação pelos representantes do Conselho 351 
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Tutelar de pontos no Protocolo de Acolhimento a serem acrescidos, alterados ou 352 

suprimidos; Definição de discussão do Protocolo de Acolhimento com os demais 353 

representantes da Câmara Temática com apresentação dos destaques feitos pelos 354 

representantes do Conselho Tutelar a partir das sugestões de acréscimos, alterações e 355 

supressões propostas. Destacou que o protocolo possui quarenta e cinco artigos e estão 356 

no artigo nono. Informou a data da próxima reunião virtual plataforma Google Meet no 357 

dia 18/03/2021 das 09:30h às 12h. A Sra. Edna pediu a palavra para fazer menção a 358 

documento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que altera o horário que o 359 

adolescente sai da instituição, sendo necessário se adequar a essa situação. Sr. Regis se 360 

comprometeu de imediato a fazer uma análise minuciosa do documento juntamente com 361 

a Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça -DRGD e 362 

iniciar contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito deste documento, 363 

minimizando qualquer efeito negativo que possa ocorrer, trazendo devolutiva ao pleno 364 

na próxima reunião. Sr. José Xavier (COINJ): Importante o contato com a Vara de 365 

Infância, concorda com o encaminhamento proposto. Destacou na oportunidade que o 366 

documento está muito bem estruturado. Sra. Margarida (Fórum de Abrigos): Não quer 367 

fazer levantamento de discussão sobre esse documento mas faz ressalva para discussão 368 

futura. “Esse documento fala de evasões, não é qualquer passeio, não é uma saída 369 

qualquer e sim uma evasão que pode colocar o adolescente em risco. Gostaria de 370 

esclarecer esse ponto. Não são saídas autorizadas pelas Unidades de Acolhimento 371 

Institucional”. Margarida complementou que as Unidades de Acolhimento Instiucional 372 

devem fazer um trabalho interinstitucional para dialogar sobre essa situação 373 

identificando os “gargalos” e as saídas. Sra. Edna retomou em seguida a palavra para 374 

dizer que “a diminuição de horas traz diversos problemas, pois todos os atores 375 

envolvidos devem pensar que esses meninos que evadem precisam voltar e é preciso dar 376 

esse atendimento pra eles, a diminuição acarreta prejuízos devido ao fluxo que é 377 

grande.” Sr. Régis retomou a palavra para as considerações finais e solicitou que Sra. 378 

Edna compartilhe conosco o documento citado. Agradeceu a todos e solicitou que os 379 

integrantes permaneçam estudando o protocolo de modo a otimizar as ricas discussões 380 

que estão em andamento. O coordenador Sr. José Crus agradeceu e passou a palavra 381 

para Sra. Simone Albuquerque na qualidade de coordenadora da Câmara Temática 382 

Conselho Tutelar para apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática 383 

Conselho Tutelar. Sra.  Simone mais uma vez cumprimentou os presentes, disse que é 384 

uma Câmara Temática para discutir a relação do Conselho Tutelar com o Suas. “Desde 385 

o princípio foi colocado que essa câmara temática vai trabalhar sobretudo com o 386 

compromisso do Suas em fortalecer instância. Discussões sobre como o Suas pode 387 

apoiar e fortalecer os Conselhos Tutelares em Belo Horizonte.” Informou que a reunião 388 

agendada para o dia dezoito de fevereiro foi cancelada em razão de sobreposição de 389 

agendas no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar 390 
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e Cidadania. A próxima reunião será no dia dezoito de março e terá como pauta: . Boas 391 

vindas; Justificativa de ausências; Exposição de convidado(a) especialista contribuindo 392 

com o debate sobre Concepção, Normatização e Encaminhamentos à luz do Estatuto da 393 

Criança e do Adolescente e normativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 394 

e do Adolescente;  Exposição de convidado(a) especialista indicado(a) pelo Conselho 395 

Tutelar sobre Requisições dos Conselhos Tutelares ao Sistema Único de Assistência 396 

Social – Suas; Informes Gerais; Encaminhamentos para o pleno da mesa de março. 397 

Simone informou que percebeu-se nas discussões da câmara temática que ainda existe 398 

um certo desconhecimento sobre aquilo que se apresenta como requisição e Medida 399 

protetiva, “discutiremos conceitos de requisição e aplicação de medidas protetivas.” 400 

Após defecção das reuniões das Câmaras Temáticas houve a  definição da pauta da 401 

reunião de março. Será deliberado na 11ª reunião a aprovação da Ata da 10ª Reunião 402 

realizada em fevereiro de 2021; Apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras 403 

Temáticas em março de 2021;  Definição da pauta da reunião de abril; Informes gerais. 404 

A pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dra Junia Ronan, destaca 405 

preocupação se seria possível criação de nova Câmara Temática para discussão do 406 

acolhimento de adultos e acolhimento de família. Foram feitos esclarecimentos acerca 407 

da criação das câmaras temáticas. A Dra Junia solicita inclusão nesta câmara temática 408 

de acolhimento no momento da discussão sobre abrigos de família. Em seguida passou-409 

se aos informes: O coordenador reforçou convite para encontro de amanhã na pauta 410 

disque 100. Indagou ao pleno se havia mais algum informe. Rita Galvão em nome do 411 

Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares e ExConselheiros Tutelares, disse estar 412 

desenvolvendo trabalho com os Conselhos Tutelares sobre as propostas do orçamento. 413 

Assim, nada a mais havendo a tratar, o subsecretário José Crus agradeceu a presença de 414 

todos os presentes, forma remota pela plataforma Google Meet, e encerrou as atividades 415 

da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Antônio Victor Gomes Costa, representante 416 

suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 417 

DRGD/Subsecretaria de Assistência Social lavrei a presente ata, que, após lida e 418 

aprovada será anexada lista de presença virtual. 419 


