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 Aos vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, de forma remota pela plataforma 

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

reunião ordinária 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: 

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

Cidadania, por meio da Subsecretaria de Assistência Social; Daniele Rodrigues 

Souza Carmona titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de 

Direitos e de Justiça; Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de 

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

Social Básica; Haydée Magda Gonçalves, suplente, Diretoria de Proteção Social 

Básica, Simone Aparecida Albuquerque, 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; Andrea Francisca dos Passos, suplente da 

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

da Subsecretaria de Direitos de 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, Paola Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a 

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

Igualdade Racial, Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente da Diretoria de Políticas 

para a Igualdade Racial ; Cibele Vieira Feital, titular da Diretoria de Políticas para as 

Mulheres; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente 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; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e 

Prevenção; 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; Mabel Heloisa 

Fulgencio Campos Piancastelli, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

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

Ingrid Martins Esteves, suplente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

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

Sabrina Nunes Vieira titular da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte , 

Carolina Godoy Leite Vilaça suplente da Defensoria Pública da União de Belo 

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

Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos; Rosimeire Pinto da Silva, 

titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Ana Claudia Nascimento Gomes, 

titular do Ministério Público do Trabalho; Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, 

titular da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; Margarida de 

Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  Fórum Municipal de Abrigos; Sandra Mara 

Teixeira de Castro, titular do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social de Belo Horizonte; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum 

dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Mayra de 
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Queiroz Camilo, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de 

Belo Horizonte; Élerson da Silva, suplente do Fórum Permanente de Entidades 

Socioassistenciais de Belo Horizonte; Carlos Guilherme da Cruz, titular do Fórum 

Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; 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; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular dos 

Núcleos de Práticas Restaurativas; Eden Mattar, titular Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais.  

 

Ausências justificadas: Oni Márcia Jardim, suplente da Secretaria Municipal de Saúde 

justificou sua ausência. 

 

O Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas 

a todas e todos os participantes. Cumprimentou a todos os Representantes e disse da 

importância dessa instância de diálogo e participação, que desde 2019 vem realizando 

trabalho tão valioso, contando com a participação e apoio de todos os órgãos e seus 

representantes, sempre visando o fortalecimento das políticas municipais protetivas. 

Informou que todos os dispositivos que regem a Mesa de Diálogos (portaria de criação e 

nomeação e Regimento Interno), assim como informações, calendário e ata das reuniões 

estão disponíveis no site da PBH. Pediu a secretaria executiva que reforce a divulgação 

do site no grupo de whatsapp. Solicitou aos representantes interessados em ingressar no 

referido grupo, que enviem o pedido por email. Informou que esta reunião será gravada 

e agradeceu o apoio da Secretaria Executiva.  

Passou a palavra à diretora da DRGD, Daniele Souza Carmona, que apresentou a si e 

também a equipe da Secretaria Executiva.  

O Coordenador da Mesa retomou as orientações relativas a este formato remoto de 

reunião. Foi informado acerca da necessidade de registro no chat da reunião da presença 

dos participantes e solicitado que indiquem contatos diretos, requisitado que os 

microfones permanecessem fechados, e que as solicitações de manifestações fossem 

feitas mediante chat.  Orientação para os titulares e suplentes registrarem no chat da 

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

atualização de contatos. 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 Coordenador da Mesa passou às justificativas de ausências: apenas Oni Jardim, 

representante suplente da SMSA justificou ausência.  

Os trabalhos seguiram com a apresentação da pauta, que consiste em:  Aprovação da 

Ata da décima Reunião realizada em fevereiro de dois mil e vinte e um; Apresentação 

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em março de dois mil e vinte e um; 

Definição da pauta da reunião de abril; Informes gerais. Solicitou a inclusão na pauta de 

proposta de alteração do turno da reunião da mesa de diálogos. A pauta foi aprovada por 

unanimidade.  

Quanto à proposta de alteração horário, foi identificada através da demanda de 

representantes e coordenadores, em especial aqueles do sistema justiça, que têm 

dificuldade em participar das reuniões no período da tarde, por isso, solicitam a 
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alteração para o turno da manhã, mantendo-se às quintas feiras, evitando-se 

encavalamento com reuniões das câmaras temáticas. O horário sugerido é de 9 às 12h, 

podendo estender-se além do horário se for necessário. Os representantes presentes 

concordaram com a proposta, exceto Carolina Godoy Leite (Defensoria Pública da 

União) se opôs formalmente, justificando compromissos domésticos importantes nesse 

momento de pandemia. Foi realizada a contagem dos votos pela Secretaria Executiva. 

Total de maioria absoluta favorável à alteração do horário. 

Em seguida, passou à aprovação da ata da reunião realizada no dia vinte e cinco de 

fevereiro de dois mil e vinte, encaminhada aos membros por e-mail previamente. A ata 

foi aprovada por unanimidade. Os participantes manifestaram concordância com a ata 

por meio do chat. Considerada aprovada a ata da décima reunião da Mesa de Diálogo, o 

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

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

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

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

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

do art.9º do Regimento Interno da Mesa de Diálogo. O Coordenador da Mesa pediu que 

os Coordenadores das Câmaras observem o prazo limite de 20 minutos para cada 

apresentação e solicitou que a Secretaria Executiva fizesse o controle do tempo.  

Passou -se a palavra para Aiezha Flavia Pinto Martins, (Diretoria de Políticas para 

Crianças e Adolescentes da Subsecretaria de Direitos e Cidadania) na qualidade de 

coordenadora para apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática 

Parâmetros para Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas para Crianças e 

Adolescentes. Apresentou os membros apoiadores da Secretaria Executiva (Júnia e 

Antônio Victor) e também os demais Representantes que participam da Câmara 

atualmente. Passou a explanação sobre o desenvolvimento da última reunião, realizada 

no dia 09 de março de 2021, horário de 9 às 12h, que foi inicialmente conduzida pelo 

Convidado Especialista Enrico Martins Braga, Coordenador do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes – CRAD/GGSAC/DPES/SUASS, (SUASS) 

que fez apresentação sobre a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 

crianças e adolescentes, feita em parceria com OSCs, sendo 21 parcerias que ofertam 46 

unidades, que adotam estruturação por faixa etária. Enrico também apresentou e 

comentou os marcos regulatórios, Resolução 116 e 120/CMDCA, orientações técnicas 

CONANDA/CNAS, adequações da oferta pela Ação Civil Pública/2010, reforçando que 

a oferta de acolhimento deve estar alinhada aos princípios da excepcionalidade e 

provisoriedade. 

Quanto às contribuições dos Representantes da Câmara Temática, foram orientadas pela 

seguinte pergunta: “Como atingir qualidade e eficiência na rede de atendimento a 

crianças e adolescentes em BH?”. Nesse sentido, foram discutidas questões sobre: a) 

gestão da Relação de Parceria entre a PBH e as OSCs e a incidência de Apoio Técnico; 

b) Conflitos decorrentes do Atestado de Qualidade e Eficiência; c) o fato de que as 

normativas municipais de Belo Horizonte adotam segmentos por faixa etária, 

diferentemente das normativas federais; d) Judicialização e critérios para emissão dos 

atestados de eficiência e qualidade, lembrando que a atuação do Sistema de Justiça 

segue alinhamento com as normativas e regulações; e) excepcionalidade e 

transitoriedade do Acolhimento Institucional; f) sugestões de diferenciação da gestão 

para cada faixa etária; g) Desafios da unidades de acolhimento de adolescentes; h) 

desafios da Política Pública – importância da articulação e diálogo entre os atores 

envolvidos nos programas para  de crianças e adolescentes. Quanto aos 
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encaminhamentos para a 4ª. Reunião, agendada para o dia 08 de abril de 2021, foram 

indicadas as seguintes ações: 1) Os órgãos emissores de Atestado de Qualidade e 

Eficiência vão encaminhar à Secretaria Executiva a relação dos documentos exigidos 

para emissão dos atestados; 2) Convite para o Dr. José Honório, juiz de direito da Vara 

da Infância e Juventude; 3) Contato com a Promotoria de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, via 23ª PJDDCA cível para sua participação nesta Câmara 

Temática; 4) Convidar o Fórum de Abrigos para compor a Câmara; 5) A Coordenação e 

a Secretaria Executiva vão verificar a possibilidade da Suass indicar representantes da 

DGAS, DPES para apresentar os Programas do SUAS-BH para Criança e Adolescente e 

as particularidades do Atestado de Eficiência e Qualidade. 

Em seguida, o Coordenador da Mesa passou a palavra ao pleno para que se manifestem 

e façam inscrições afetas ao tema. A Sra. Mabel (CAODCA) falou sobre a participação 

do Ministério Público na Câmara Temática. Justificou que discutiu com a Dra. Paola e 

mostrou-lhe a última memória recebida. A Dra. Paola explicou que não tem como 

intervir, mas redigiu ofício que foi encaminhado à Promotoria, solicitando a 

participação dos Promotores. A Sra. Regina agradeceu a presença e iniciativa de Mabel, 

considerando a importância do Ministério Público. 

Em seguida foi dada a palavra, inicialmente, a Andréa Francisca dos Passos, suplente da 

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

da Subsecretaria de Direitos e Cidadania, substituindo o coordenador da Câmara 

Temática Disque 100, cujo atraso foi devidamente justificado por um conflito de 

agendas, para que fizesse os informes dos encaminhamentos acerca desta Câmara. 

Andréa apresentou os membros apoiadores da Secretaria Executiva (Ana Terra e 

Joanita) e também os demais Representantes que participam da Câmara atualmente. 

Passou a explanação sobre o desenvolvimento da última reunião, realizada no dia 12 de 

março de 2021, horário de 10 às 12h e falou sobre o trabalho atual da Câmara Temática 

que tem se debruçado sobre o Formulário da Matriz de Responsabilidades do Fluxo da 

Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência. Ato contínuo, chegou o Coordenador da 

Câmara Temática, Thiago Alves, que recebeu a palavra e seguiu com a apresentação. 

Falou sobre os resultados e tabulação (tabelas, gráficos e fichas) extraídos das Respostas 

do Formulário da Matriz de Responsabilidades e discutidos os principais pontos do 

referido instrumento.  

Andréa Passos complementou que o Formulário teve o objetivo de conhecer e investigar 

a realidade dos órgãos. Thiago Alves também complementou que estamos no trabalho 

atual de pormenorizar os fluxos. Destacou a realização do evento de apresentação do 

Protocolo Disque 100 no Youtube. José Crus parabenizou a todos nós e disse que o 

webnário foi um sucesso. Pediu a todos que divulguem, dando visibilidade a essa 

construção horizontal tão importante, que é o Protocolo 001 da Mesa de Diálogos, bem 

como as todas as demais construções advindas do trabalho da Câmara Temática Disque 

100. 

Vanessa Shuch (Secretaria Municipal de Saúde) perguntou se o formulário será 

reenviado aos Representantes para novas análises. Thiago respondeu que a próxima 

reunião da câmara Temática, que irá ocorrer no dia 26/03/202, irá discutir a Matriz e as 

respectivas responsabilidades de cada órgão. Portanto, o formulário não será reenviado. 

Elvira (Ministério Público do Trabalho) disse que não tem visto a questão do trabalho 

infantil perpassando os trabalhos da Câmara Temática, tampouco da Mesa de Diálogos, 

não obstante a importância dos referidos temas à sociedade. Contou que recebeu 

denúncia de adolescente da regional oeste que pediu socorro por estar sofrendo 

violências. O técnico do Conselho Tutelar orientou que fizesse a denúncia no Disque 
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100. Ela disse que ficou muito preocupada com essa situação e não entende o motivo de 

encaminhar todas as denúncias ao disque 100. Thiago respondeu à Elvira que não houve 

nenhuma orientação dessa natureza aos Conselhos Tutelares, mas acredita que a 

publicização e aplicação do protocolo poderá esclarecer quaisquer falhas de 

comunicação. Maria Cristina (Conselheira Tutelar) explicou que o Conselho Tutelar não 

recebe denúncias pelo telefone, apenas presenciais. Com certeza, a pessoa foi orientada 

a fazer denúncia pelo Disque 100 por causa do momento de pandemia. Elvira replicou 

que o caso citado é muito grave e requer providências. Disse que vai orientar a família a 

fazer a denúncia presencialmente. Maria Cristina orientou que a família fosse 

encaminhada ao Plantão do Conselho Tutelar. O Sr. Thiago completou com a 

possibilidade de atendimento por agendamento. Simone Aparecida Albuquerque 

(DGAS/SUASS) também respondeu justificando que a Câmara Temática Disque 100 

optou por iniciar os trabalhos de 2021 com a construção dos fluxos dos Grupos Pessoa 

Idosa e Pessoa com Deficiência. Logo na sequência virão os trabalhos sobre o grupo 

Criança e adolescente, e, portanto, serão tratadas as questões do trabalho infantil, que já 

foram devidamente incorporadas ao protocolo. 

Também reforçou que a Câmara Temática do Conselho Tutelar irá tratar 

especificamente da Nota Técnica que trata sobre o trabalho infantil, exatamente 

atendendo à solicitação de Elvira e Nádia Sueli Costa. Reforçou que o Canal Disque 

100 é apenas um dos vários canais e portas de entrada de denúncias. Existem muitos 

outros no município. Sendo assim, o trabalho da Câmara Temática é voltado para 

tratativa das denúncias do Disque 100, atendendo à autonomia do Município. 

O Sr. Thiago falou sobre o Grupo de Trabalho municipal e intersetorial que foi criado 

pelo Conselho Municipal para discutir questões afetas ao trabalho infantil. O Sr. José 

Crus pediu que fosse trazido, em momento oportuno, um retorno dos trabalhos deste 

Grupo na Mesa de Diálogos. 

Em seguida, passou a palavra para Régis Spíndola (Diretoria de Proteção Especial da 

Subsecretaria de Assistência Social) na qualidade de Coordenador para apresentação 

dos informes da Trabalhos da Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial 

de Crianças e Adolescentes, que destacou que a reunião realizada no dia 18/03/2021 se 

dedicou à sequência da leitura e validação do texto do Protocolo. Regis falou que a 

última reunião coincidiu com a reunião da Câmara Temática do Conselho Tutelar, mas 

que o problema já foi corrigido. Ressaltou a importância da contribuição de todos os 

Representantes na discussão e redação dos artigos. Afirmou que tem sido um riquíssimo 

trabalho, contudo, está preocupado com o tempo, tendo em vista que a entrega do 

protocolo está prevista para a próxima reunião do Pleno. Regis destacou a participação 

do Dr. José Honório, juiz da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte, na 

última reunião da Câmara Temática. Mencionou que o Dr. José Honório pontuou que os 

órgãos do sistema de justiça não têm obrigatoriedade de cumprir os fluxos estabelecidos 

nos protocolos, sobretudo se não validarem e formalizarem os referidos documentos. 

Régis esclareceu que o objetivo do protocolo é envolver toda a rede, por isso, é muito 

importante a participação de todos na construção, a fim de evitar problemas e ferir 

competências ou mesmo criar competências que não são legalmente previstas. Nessa 

linha talvez seja necessário pensar uma reunião conjunta de câmaras temáticas, tendo 

em vista que alguns temas são afetos a todos. 

Dra Eden Matar (Defensoria Pública de Minas Gerais) acrescentou a sua satisfação 

pelos trabalhos da Câmara Temática e destacou a profundidade e riqueza dos debates e 

que possamos continuar com esses espaços de diálogo. Sr. José Crus agradeceu e 

renovou o compromisso da Mesa e de todos com o diálogo e com a construção de uma 
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cidade cada vez mais protetiva. E que possamos disseminar para o Brasil os nossos 

trabalhos. Elogiou a criação e trabalhos da DRGD e disse que espera a criação de novas 

e novas câmaras. 

O coordenador Sr. José Crus agradeceu e passou a palavra para Sra. Simone 

Albuquerque na qualidade de coordenadora da Câmara Temática Conselho Tutelar para 

apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática Conselho Tutelar. Sra.  

Simone mais uma vez cumprimentou os presentes, disse que é uma Câmara Temática 

para discutir a relação do Conselho Tutelar com o Suas. Sobre a reunião realizada no dia 

18/03/2021, informou os Representantes que estiveram presentes, bem como a pauta 

discutida, que contemplou a exposição de importantes convidados especialistas, quais 

sejam: a)  Exposição da convidada especialista, Sra. Célia Nahas contribuindo com o 

debate sobre Requisições e Medidas Protetivas, conceitos e normativas à luz do ECA e 

normativas do CMDCA/BH; b) Exposição do convidado especialista, Sr. Rogério Rêgo 

indicado pelo Conselho Tutelar sobre Requisições dos Conselhos Tutelares ao Sistema 

Único de Assistência Social – Suas: Concepção, Normatização e Encaminhamentos à 

luz do ECA e normativas do CONANDA e CMDCA; c) Exposição de convidado 

especialista Dr. Hugo Cassimiro indicado pelo Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex 

Conselheiros Tutelares sobre Requisições dos Conselhos Tutelares ao Sistema Único de 

Assistência Social – Suas: Concepção, Normatização e Encaminhamentos à luz do ECA 

e normativas do CONANDA e CMDCA. Quanto ao andamento e discussões da reunião 

da Câmara, foram debatidas questões sobre a Medida protetiva, destacando o seu caráter 

de providência de proteção, bem como a atribuição do CT para aplicar a medida 

protetiva e encaminhar ao serviço. Quanto ao serviço, atua e trabalha junto à família, 

efetivando seus direitos. Também discutiram questões sobre as Requisições do 

Conselho Tutelar e sobre a possibilidade de se promover a execução de suas decisões: 

Caso aconteça de as decisões prévias não terem sido atendidas, se ao encaminhar e 

monitorar o cumprimento, identifica-se que não foi cumprida, aí sim ele aplica a 

requisição. Requisição não é medida e sim ferramenta! Estratégia do conselho de fazer 

valer sua decisão prévia. Primeiramente a rede deve entender que os órgãos não devem 

falhar, caso falhem, o trabalho em rede deve garantir o cumprimento de 

encaminhamentos, e por último, caso haja requisição, a rede deve entender que deve 

cumprir essa requisição, aquilo DEVE ser feito. Os encaminhamentos dizem respeito à 

inserção na rede. A análise sobre o serviço mais adequado precisa se dar no âmbito da 

gestão local da política pública de Assistência Social. Será debatida a nota técnica do 

CAODCA para aprofundar as discussões sobre a importância do trabalho em rede.  

Nívia Soares da Silva solicitou sua inclusão na Câmara Temática do Conselho Tutelar, 

devido à proximidade com a Diretoria de Promoção de Políticas para Crianças e 

Adolescentes. Daniele Carmona orientou que Nivea encaminhe a solicitação de inclusão 

na Câmara Temática do Conselho Tutelar para o e-mail 

drgd.mesadedialogo@pbh.gov.br, informando seu e-mail e WhatsApp para que a 

Secretaria Executiva providencie o envio dos convites e links das reuniões.  

Carlos Guilherme (representante pelo Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares) 

parabenizou os trabalhos da Mesa de Diálogos e da Câmara Temática Conselho Tutelar. 

Disse que os trabalhos da Câmara têm sido uma verdadeira capacitação e levantou 

dúvidas sobre as recentes propostas de alteração das leis municipais 6.705/94 e 8.502, 

que tratam sobre a função do Conselheiro Tutelar, dizendo de irregularidade de alguns 

dispositivos. A respeito dos temas discutidos, Regina (Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Criança e Adolescente) esclareceu que a Minuta de alteração das 

referidas leis são propostas feitas dentro da estrita legalidade. Nádia Sueli Costa 
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(Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente) falou do Grupo 

Trabalho que discute as alterações das referidas leis no âmbito do CMDCA, no qual há 

representantes dos conselheiros tutelares de Belo Horizonte. As propostas do Grupo de 

Trabalhos passarão pelo plenário do CMDCA e serão encaminhadas ao executivo 

municipal. Nádia orientou que o espaço adequado para as discussões é o CMDCA e não 

a Mesa de Diálogos. Guilherme falou que os representantes do Fórum Mineiro dos 

Conselhos Tutelares estão se sentindo alijados. Nádia pediu para encaminhar as 

demandas formalizadas ao CMDCA. 

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

reunião de abril. Será deliberado na 12ª reunião a aprovação da Ata da 11ª Reunião 

realizada em março de 2021; Apresentação da minuta do Protocolo do Acolhimento 

apresentada pela Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças 

e Adolescentes; apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em 

março e abril de 2021; Definição da pauta da reunião de maio; Informes gerais. A pauta 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Margarida pediu que fosse 

enviado o calendário organizado das próximas reuniões das Câmaras Temáticas. José 

Crus confirmou que a Secretaria Executiva irá enviar o cronograma a todos. 

Em seguida passou-se aos informes: a próxima reunião será realizada no dia 29 de abril, 

de 09 às 12h, podendo ser prorrogado até às 13h, com a devida aprovação de todos. 

Nádia pediu a palavra para fazer um informe do Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente sobre evento que será realizado para apresentação 

das diretrizes do PPAG (Plano Plurianual de Ação Governamental) 2022 a 2025. Irá 

divulgar o evento e datas, já convidando a todos. 

Foi apresentado o novo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - Lúcio 

Luiz Tolentino, representando o governo. Na vice presidência do referido conselho está 

Gilda, representando os usuários. 

Assim, nada a mais havendo a tratar, o Coordenador da Mesa, Secretário 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, Ana Terra 

Ferrari Guimarães, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada será anexada à lista 

de presença virtual. 


