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Aos vinte e sete de maio de dois mil e vinte e um, de forma remota pela plataforma 1 
Google Meet realizou-se a décima terceira 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 os 8 

Sistemas de Garantias de Direitos e de Justiça; Antonio Victor Gomes Costa, suplente 9 
da Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantias de Direitos e de Justiça; Regis 10 
Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial, Sandra Regina 11 
Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Especial, Eliete Cristina Rezende Costa, 12 
titular Diretoria de Proteção Social Básica; Haydée Magda Gonçalves, suplente, 13 

Diretoria de Proteção Social Básica, Simone Aparecida Albuquerque, titular da 14 
Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva 15 
Costa, titular Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 16 

Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Renata Martins Costa de 17 
Moura, titular da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luciana Maria de Oliveira 18 
Mariano, suplente da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto 19 

Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência; Joel Dias de 20 
Rezende Júnior, titular da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, 21 
Bissexuais, Transexuais, Paola Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a Juventude; 22 

Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente da Diretoria de Políticas para a Igualdade 23 
Racial; Cibele Vieira Feital, titular da Diretoria de Políticas para as Mulheres; Aiezha 24 

Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; 25 
Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde;  Márcia 26 

Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; José 27 
Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; José 28 

Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal 29 
de Justiça de Minas Gerais; Carolina Godoy Leite Vilaça suplente da Defensoria 30 
Pública da União de Belo Horizonte; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho 31 
Tutelar de Belo Horizonte; Aloísio Alves suplente do Ministério Público do Trabalho; 32 

Rosilene Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de 33 
Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  Fórum Municipal de Abrigos; Kelly Cordeiro dos 34 
Santos, suplente do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 35 
de Belo Horizonte; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular do Conselho Municipal 36 
dos Direitos da Criança e Adolescentes; Regina Helena Cunha Mendes, suplente do 37 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Alessandra Vitoriano de 38 

Castro, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Juliana 39 

Brêtas Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. 40 
Participaram também dessa reunião, a Sra. Eden Matar, da Defensora Pública da 41 
Infância, a Sra. Nayara Ferreira de Souza Saraiva, do Núcleo de Direitos Humanos da 42 
Polícia Civil, a Nívia Soares da Silva, da Diretora de Políticas para Crianças e 43 
Adolescentes; e a Sra. Soraya Roberta Pereira, do Conselho Municipal da Igualdade 44 

Racial. O Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando 45 
boas-vindas a todas e todos os participantes, disse da importância dessa instância de 46 
diálogo e participação, desejou que todos estejam bem de saúde e se cuidando, neste 47 
contexto que desafia muito as atividades coletivas e reuniões mantendo esse formato 48 
virtual. Informou que esta reunião será gravada, destacou que a ata será fiel no registro. 49 
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Espera que todos estejam bem assim como suas famílias, informou que a reunião será 50 
gravada, em atenção aos novos membros nomeados recentemente, contextualizou 51 
quanto à criação e composição da Mesa de Diálogo. Desde a sua instalação em agosto 52 

de 2019 já foram realizados diversos diálogos traduzidos nesse espaço. Ainda há muitos 53 
debates a serem realizados, ressaltou a disposição dos órgãos que compõem o pleno. 54 
Espaço para fortalecer a atuação das várias políticas protetivas e preventivas.  Passou 55 
aos informes iniciais, indicando que todos os dispositivos, atos normativos que 56 
regulamentam e são afetos à mesa estão disponíveis na página da mesa de diálogo no 57 

site da Prefeitura de BH, o link será disponibilizado no chat. Grupo de whatsapp para 58 
otimizar o repasse das informações e convocações, convites, lembretes e demais 59 
assuntos correlatos. Os representantes que ainda não estão no grupo ou que desejem 60 
voltar, gentileza indicar no chat e/ou e-mail para solicitar a inclusão, o aplicativo facilita 61 
a nossa comunicação. Passou a palavra para Daniele Carmona, titular da DRGD, 62 

apresentou a equipe da secretaria executiva, colocando-se à disposição para quaisquer 63 
esclarecimentos. O secretário retomou a palavra para ratificar os acordos para 64 
produtividade e participação. Em seguida, retomou as orientações relativas a este 65 

formato remoto de reunião. Informou acerca da necessidade de registro no chat da 66 
reunião da presença dos participantes e solicitado que indiquem contatos diretos, 67 
requisitado que os microfones permanecessem fechados, e que as solicitações de 68 

manifestações fossem feitas mediante chat.  Informou igualmente que cada ponto de 69 
pauta será objeto de concordância ou não pelos presentes também por meio do chat. 70 
Prestou orientação para os titulares e suplentes para que escrevessem no chat da 71 

plataforma Google Meet o seu nome completo, órgão que representa e e-mail para 72 
atualização de contatos. Ratificou que a Secretaria Executiva tem mantido os contatos 73 

atualizados conforme a lista de presença, diante da pandemia, solicitou-se informar por 74 
e-mail ou no chat qualquer alteração. O regimento interno estabelece o whatsapp como 75 

uma das formas de convocação, apenas a secretaria executiva pode fazer postagens, para 76 
evitar acúmulo de mensagens. Desejou a todos e todas uma ótima manhã de diálogo. 77 

Solicitou a secretaria executiva para que iniciasse a gravação. O secretário passou às 78 
justificativas de ausência: Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos 79 
da Mulher, justificou sua ausência por motivo de férias, Marília de Dirceu Salles, titular 80 
da Secretaria Municipal da Educação, Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria 81 

Municipal da Educação, devido a sobreposição de agendas; Maria Cecília Dias Lobo, 82 
devido a sobreposição de agendas, Sandra dos Santos Queiroz, precisou ausentar-se da 83 
reunião durante a realização por sobreposição de agendas. Em seguida, passou à 84 
aprovação da ata da décima segunda reunião, do dia vinte e nove de abril de dois mil e 85 
vinte, encaminhada aos membros por e-mail previamente. O secretário indagou ao pleno 86 

e colocou a ata em apreciação para manifestação do “de acordo”, “não de acordo” ou 87 

“abstenção”. Os participantes manifestaram concordância com a ata por meio do chat. 88 

A ata foi aprovada pelos presentes. O coordenador se manifestou para informar ao pleno 89 
que foi considerada aprovada a ata da décima segunda reunião da Mesa de Diálogo. O 90 
secretário passou aos apontamentos constantes da pauta prevista para a décima terceira 91 
reunião da Mesa de Diálogo, iniciando pelo relato das câmaras temáticas. Passou a 92 
palavra para o coordenador da câmara temática Acolhimento Emergencial, Sr. Régis 93 

Spíndola, para início da apresentação situacional dos trabalhos realizados pelas Câmaras 94 
Temáticas até maio de dois mil e vinte e um, conforme §6º do art.9º do Regimento 95 
Interno da Mesa de Diálogo. O coordenador da câmara Sr. Régis agradeceu a secretaria 96 
executiva pelo empenho e sistematização. “Em dezoito de maio demos continuidade à 97 
discussão do texto do protocolo, estamos discutindo ponto a ponto. Como toda 98 
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discussão que se propõe ao diálogo horizontal e participativo, demanda maior tempo 99 
para alinhamentos (...) Nessa reunião, a discussão se deu a partir do texto do protocolo 100 
e das urgências que justificam o acolhimento a partir da escala de risco em que a 101 

criança esteja envolvida. Situações de violência ou violação que caracterizam um 102 
aumento da gradação do risco dando causa à medida de acolhimento. Essa pontuação 103 
demonstra maior ou menor risco das circunstâncias em que a criança ou adolescente 104 
esteja envolvido.” Indicou quais representantes e convidados estavam presentes nas 105 
reuniões do dia dezoito e vinte de maio. Destacou que, em que pese o tema principal da 106 

câmara seja o acolhimento emergencial, contudo, dado aos desdobramentos, também é 107 
necessário apreciar questões afetas ao acolhimento institucional como um todo. Régis 108 
Spíndola, informou sobre o Ofício do CMDCA encaminhado à coordenação dessa 109 
Câmara, o qual traz colaborações e questionamentos quanto ao Protocolo que dispõe 110 
sobre o fluxo de acolhimento institucional de crianças e adolescentes no âmbito do 111 

município de Belo Horizonte. A Sra. Nádia Sueli Costa de Paula Alves, Presidente 112 
CMDCA/BH esclarece que o conteúdo do referido ofício são ponderações no sentido de 113 
contribuir e elucidar a discussão do acolhimento emergencial no sentido de traduzir 114 

várias diretrizes em ações. O coordenador da câmara informou que a Dra. Valéria 115 
Rodrigues Queiroz, titular da COINJ parabenizou o Protocolo interinstitucional, a 116 
desembargadora salientou também a necessidade de assinatura dos chefes das 117 

instituições para legitimar o documento e se disponibilizou a articular junto ao 118 
Ministério Público por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 119 
Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Minas Gerais, o 120 

fortalecimento do documento para fins de institucionalização nos diversos órgãos 121 
envolvidos. Na ocasião da reunião da câmara, houve ainda a discussão acerca do texto 122 

da minuta do Protocolo com intensa participação dos presentes com ponderações, 123 
sugestões, acréscimos, supressões e modificações, até o artigo 38, IV do documento. O 124 

coordenador formalizou ao pleno e coordenação da Mesa de Diálogo solicitação de 125 
prorrogação do prazo para maior tranquilidade nas discussões e entrega desse produto. 126 

Destacou a importante participação do Conselho Tutelar. “A participação dos 127 
conselheiros (as) tutelares nesta Câmara Temática tem contribuído para sistematizar 128 
os desafios e alinhar as melhores formas de condução da aplicação da medida de 129 
proteção de acolhimento em situações que requerem o acolhimento emergencial.” Por 130 

fim, informou a todos que a próxima reunião segue o cronograma de todas as terceiras 131 
quintas-feiras de cada mês pela manhã, sendo a próxima prevista para o dia 17/06/2021 132 
das 9h30h às 12h e ainda uma Reunião extraordinária aos 09/06/2021 das 9h30 às 12h. 133 
O secretário Sr. José Crus agradeceu e parabenizou ao coordenador da câmara temática, 134 
destacou a importância da criação da câmara, da própria mesa de diálogo, ancorada na 135 

formação de consensos acerca de temas extremamente importantes, agradeceu aos 136 

integrantes da câmara, desembargadora Dra. Valéria (COINJ), Dra. Eden Mattar 137 

(DPMG). A Sra. Simone Albuquerque assumiu a palavra. Cumprimentou a todos na 138 
pessoa do coordenador da mesa e secretaria executiva. “Queria parabenizar o 139 
coordenador da câmara temática Régis Spíndola e fazer algumas observações. O 140 
pedido de ampliação do prazo feito pela câmara temática, traduz um problema que 141 
data desde 1999. Uma das redes mais antigas da Assistência Social é a rede de 142 

acolhimento (...) Em pesquisa que fizemos à época no Ministério de Desenvolvimento 143 
Social, em torno de 60% das crianças acolhidas no Brasil eram por motivo de pobreza. 144 
Além disso, a pesquisa coordenada pelo MDS em conjunto com Fiocruz mostrou que as 145 
crianças não tinham prontuário. A história contribuiu para a exclusão das crianças de 146 
suas famílias pobres. Do ponto de vista do Suas, o Suas tem no SGD e no sistema de 147 



Ata da 13ª 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. 
 

justiça uma definição de porta de entrada. Quem define é o Conselho Tutelar, e a 148 
permanência, o sistema de justiça. Nossa responsabilidade é muito grande, devemos 149 
regular esse acesso e o que a câmara está fazendo é regular o acesso, sem preconceitos 150 

e estigmas de pobreza, retirada da convivência. Precisamos de fato dar esse salto de 151 
qualidade. Tudo que foi feito desde a década de oitenta é exatamente para mudar o 152 
modelo de acolhimento. Quanto menos acolhimento tivermos, quanto maior a 153 
excepcionalidade e a brevidade, melhor para o Suas. O trabalho da câmara temática 154 
resolve um problema histórico, a prorrogação por mais seis meses é necessária e 155 

mostra-se razoável diante da dimensão deste conflito. O resultado dessa câmara será 156 
muito bom para o país como um todo. Sr. José Crus agradece a manifestação da Sra. 157 
Simone Albuquerque, registra o quão importante a “espinha dorsal” que está colocada 158 
para essa câmara, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Em 159 
continuidade, Dra. Eden Mattar registra elogios a todos os que têm participado desse 160 

grupo de discussão. “O trabalho tem sido gradativo e com muita atenção, com respeito 161 
a todos os envolvidos e em especial tendo por foco os superiores interesses das 162 
crianças. Gostaria de elogiar a fala da Sra. Simone Albuquerque, que brilhantemente 163 

expôs as agruras do sistema de acolhimento durante décadas, o que embasa mais ainda 164 
o trabalho e demonstra a responsabilidade por esse trabalho. Adiro ao pedido de 165 
prorrogação. O trabalho tem sido gradativo, relato falando das agruras de décadas, 166 

uma desatenção à criança, preconceito que vem arraigado na sociedade, pobreza não é 167 
motivo em absoluto para que haja afastamento da convivência familiar. A fala da 168 
Simone comove os integrantes, cientes da necessidade de prorrogação. Dentro de nós 169 

estamos unidos, com um elo cada vez mais forte, com cuidado para não afrontar 170 
direitos das instituições, tudo será levado aos chefes das instituições para ratificar tudo 171 

que foi pactuado no âmbito da câmara. Na pessoa do coordenador, agradeço a todos 172 
os envolvidos. Aprendemos e nos inspiramos também com o trabalho desenvolvido 173 

pelas câmaras temáticas. Com essas reuniões estamos percebendo que não estamos 174 
isolados em termos de responsabilidade e de ajuda mútua, que isso possa ser 175 

expandido, que esse ideal possa ser compartilhado por todos, com vistas à 176 
conscientização da nossa população. Algumas faculdades têm iniciado o estudo do 177 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do sistema inerente como uma matéria 178 
separada das demais disciplinas, isso é muito importante para avançarmos nessa 179 

temática. O secretário José Crus agradeceu profundamente e destacou que além do ECA 180 
as universidades devem se atentar ao Direito Socioassistencial em suas grades. Ato 181 
contínuo, Dr. José Xavier, suplente COINJ, informou que após a última reunião, a 182 
desembargadora entrou em contato muito entusiasmada, a desembargadora tem 183 
acompanhado tudo mais de perto.  “Grata surpresa a participação da 184 

desembargadora na reunião, uma participação ativa, legitimando e apostando no 185 

protocolo. Comprometida com as câmaras para que participe ativamente. Com muito 186 

entusiasmo. Satisfeita com o nível da discussão. Dará todo apoio ao instrumento e sua 187 
divulgação junto aos outros órgãos. Sr. José Crus agradeceu e manifestou a importância 188 
da participação ativa da COINJ na Mesa de Diálogo. Sra. Rosimeire Pinto, titular do 189 
Conselho Tutelar, em nome dos conselheiros agradeceu a oportunidade de participar 190 
efetivamente das discussões: “Os relatos são atrelados ao Conselho Tutelar. Onde há 191 

violação, é papel do Conselho Tutelar atuar. A madrugada no plantão do CT é 192 
preocupante, quem faz o acolhimento emergencial são os conselheiros tutelares. 193 
Parabenizo o comando da câmara temática. Percebo que o verdadeiro trabalho em 194 
rede, o „elo‟ citado pela Dra Eden Mattar. A Simone fala corretamente que não tem 195 
como consertar um conflito tão longo em tempo curto, portanto a dilação é necessária. 196 
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Estou encantada e participando efetivamente. É isso que se espera de um trabalho em 197 
rede.”. Dra. Eden Mattar, manifestou-se novamente. “Permitam-me mais uma 198 
manifestação em elogio ao Regis, representando também toda a maestria da equipe, na 199 

pessoa de quem elogio a todos.” Solicita o envio das apresentações de breve relato das 200 
demais câmaras. Sra. Daniele Carmona, titular da DRGD, esclareceu que as 201 
apresentações são enviadas conjuntamente com a pauta e ata das reuniões. Sr. José Crus 202 
solicitou ao pleno “de acordo” quanto à prorrogação da câmara temática para entrega do 203 
produto, qual seja o protocolo. Foi aprovado pelo pleno a prorrogação. Passou -se a 204 

palavra para Aiezha Flavia Pinto Martins, na qualidade de coordenadora para 205 
apresentação dos informes dos trabalhos da Câmara Temática Parâmetros para 206 
Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas para Crianças e Adolescentes. A 207 
coordenadora agradeceu o empenho da secretaria executiva e dos integrantes, informou 208 
quais participantes estavam presentes e passou a informar o que foi discutido. Destacou 209 

a apresentação de Haydée Magda Gonçalves (Suplente – DPSO e Gerente de Gestão 210 
dos Serviços de Proteção Social Básica da Diretoria de Proteção Social Básica/Suass) 211 
acerca dos programas e serviços da Proteção Básica em BH, dizendo dos programas que 212 

precisam de inscrição. Na mesma reunião também houve apresentação do Sr. Marcel 213 
Belarmino (Gerente Média Complexidade da Diretoria de Proteção 214 
Especial/DPES/Suass) acerca dos programas e serviços da Proteção Especial de Média 215 

Complexidade em Belo Horizonte. E por fim, a apresentação da Sra. Valéria Cardoso 216 
(Coordenadora Família Acolhedora e PROFEG/Gerência de Alta Complexidade da 217 
Diretoria de Proteção Especial/DPES) que discorreu sobre os programas Família 218 

Acolhedora e PROFEG. Os encaminhamentos da reunião foram: a Devolutiva das 219 
respostas dos formulários de diagnóstico encaminhados aos órgãos emissores de 220 

atestado e dos programas e serviços que exige registro no CMDCA, somar ao trabalho 221 
de mapeamento dos serviços e programas de proteção à criança e adolescente que 222 

exigem registro e ou inscrição no CMDCA e dos critérios de emissão de Atestados de 223 
Qualidade e Eficiência – matriz diagnóstica aos desafios da construção dos Parâmetros, 224 

materializar o produto dessa Câmara com a construção de documento, o qual possa 225 
proporcionar aprimoramento para o processo já existente, aprofundar os estudos da 226 
portaria SMASAC N° 193/2019 -  “Orientações para aplicação de Protocolos para 227 
formalização de resultados das decisões da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente 228 

do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Justiça”. Solicitou 229 
dilação do prazo para os trabalhos dessa câmara. Em seguida o secretário contextualizou 230 
ao pleno que a Subsecretaria de Assistência Social – SUASS encaminhou ofício à 23ª 231 
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente – Cível, para 232 
ratificar a importância de participação na câmara.  Passou a palavra ao pleno para que se 233 

manifestem e façam inscrições afetas ao tema e se manifestem quanto ao pedido de 234 

dilação de prazo. Em seguida passou a palavra ao pleno para manifestações. A Sra. 235 

Regina Helena (suplente - CMDCA) manifestou-se: O trabalho da câmara e 236 
coordenação tem sido conduzido com ética e respeito, sinto que estamos no mesmo 237 
campo, na mesma busca e querendo o mesmo resultado. É importante esse respeito e 238 
essa ética, e a coordenação da Sra. Aiezha representa muito isso. Importante fortalecer 239 
boas práticas, construções de quem está no mesmo campo, com os mesmos objetivos e 240 

respeitando as diversas instituições. Sra. Daniele Carmona registrou que está 241 
acompanhando pessoalmente os trabalhos e também manifestou elogios à coordenadora 242 
Aiezha e à secretaria executiva, “pela condução responsável e cuidadosa da 243 
coordenadora e também dos órgãos que integram e contribuem com esse movimento 244 
para entrega do produto”. Destaca a importância do CMDCA nessa discussão, “muito 245 



Ata da 13ª 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. 
 

profícua, agrega valor e qualidade, aprimoramentos importantes para os serviços. 246 
Para que possamos caminhar juntos nessa construção”. Manifestou concordância com 247 
a dilação “para entrega mais assertiva possível”. Sr. José Crus ratificou os 248 

cumprimentos e agradecimentos à coordenação da câmara de parâmetros e também ao 249 
CMDCA na pessoa da presidenta Sra. Nádia Sueli e vice-presidenta Sr. Regina Helena, 250 
do mencionado conselho. Passou ao pleno para manifestação de concordância quanto à 251 
dilação do prazo de funcionamento da câmara. Considerou-se aprovada a prorrogação 252 
do prazo para finalização dos trabalhos. Em seguida, foi dada a palavra para 253 

considerações finais da coordenadora da câmara temática,  a qual agradeceu pelos 254 
elogios e destacou se tratar de um trabalho conjunto com os integrantes e contando com 255 
o apoio e organização da secretaria executiva e da DRGD que foi fundamental nessa 256 
condução. Após considerações finais da Sra. Aiezha, o coordenador da mesa passou a 257 
palavra ao secretário Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de 258 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de 259 
Direitos de Cidadania e  coordenador da Câmara Temática Disque 100 para que fizesse 260 
os informes dos encaminhamentos acerca desta Câmara. O secretário trouxe os avanços 261 

da Câmara Temática. A pauta da última reunião da câmara temática contemplou: Boas 262 
vindas; justificativa de ausências; Explanação pela SUDC sobre os alinhamentos que já 263 
foram iniciados e sobre o avanço das definições nos encontros e reuniões realizadas 264 

pelo Coordenador da Câmara Temática e pela SUDC com os demais órgãos que 265 
compõem o fluxo Disque 100 e seus respectivos representantes.  Início das 266 
apresentações sobre os desenhos e propostas de novos fluxos internos entre os órgãos 267 

municipais, referentes às denúncias advindas do Disque 100 para os públicos Pessoa 268 
Idosa e Pessoa com Deficiência, conforme estabelecido pelo art. 7º, II e III do Protocolo 269 

001/2020. Encaminhamentos para o Pleno da Mesa de maio de 2021. O coordenador 270 
assim se manifestou: “Conseguimos produzir o protocolo e agora estamos 271 

desenvolvendo conversas cuidadosas para implantação dos fluxos, em atenção aos 6 272 
públicos e seus cenários. Temas importantes sobre a organização e funcionamento da 273 

Câmara, tais como: prazo de duração da Câmara Temática: a previsão estabelecida na 274 
Reunião do Pleno Mesa de Diálogos, em outubro de 2020, é até junho/2021. Deste 275 
modo, os Representantes iniciaram o diálogo sobre a prorrogação do prazo, podendo 276 
se estender até o final no ano de 2021”. Entregas previstas e entregas realizadas: a 277 

principal entrega da Câmara Temática foi o Protocolo 001/2020, em dezembro de 278 
2020, que trata dos fluxos de portas de entrada das denúncias advindas do “Disque 100 279 
“, Canal da Ouvidoria Nacional. Após a publicação do referido documento, as entregas 280 
previstas são aquelas definidas pelo art. 7 do referido documento, quais sejam: 281 
pactuações e formulações sobre os fluxos internos das denúncias advindas do Disque 282 

100, envolvendo os órgãos municipais, protocolo interno da SUASS, revitalização do 283 

NIR.” Foram apresentados, pela Equipe da SUDC, os desenhos finais dos fluxos de 284 

portas de entrada das Denúncias do Disque 100 (públicos Pessoa Idosa e Pessoa com 285 
Deficiência), que integrarão os anexos do Protocolo 001/2021. Na reunião da câmara, 286 
foram discutidos outros temas importantes sobre o papel dos Conselhos, bem como a 287 
necessidade de trazer tais discussões ao Pleno da Mesa de Diálogos, em momento 288 
oportuno, a ser definido. Também foram debatidas dúvidas e questões sobre o 289 

monitoramento/avaliação a serem realizados pelos Conselhos Municipais, conforme 290 
definições do Protocolo 001/2020. Debate sobre atuação e papel dos conselhos 291 
municipais. Sra. Daniele Carmona pede a palavra para dizer das diferenças entre os 292 
papéis, quanto à deliberação dos conselhos, “o papel dos conselhos é de extrema 293 
relevância para acompanhar e monitorar denúncias, debate necessário no contexto em 294 
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que estamos de ataque às instâncias participativas e o compromisso de fortalecer essas 295 
instâncias.” Se dispôs a apresentar por meio da DRGD e secretaria executiva, as 296 
portarias que regem o funcionamento da mesa, esclarecimentos sobre os dispositivos. 297 

Sra. Alessandra (CMPD): “Trata-se de discussão por parte de alguns conselheiros, não 298 
é o conselho como um todo, mas alguns conselheiros. Para quem está de fora da mesa 299 
fica difícil entender como ela realmente funciona, por mais que tentamos explicar (...) 300 
Restam questões que ainda geram dúvidas, nem sempre conseguimos passar a 301 
realidade em tão pouco tempo (...) Pensar na possibilidade de debate junto ao 302 

conselho, trazer membros da mesa diretora ou um momento específico para isso, fora 303 
do pleno, trazer mais integrantes do conselho para ouvir, ficando essa sugestão. 304 
Agradeço às falas e ao entendimento da situação. A titular do conselho e o presidente 305 
compreendem perfeitamente (...) Já chegamos a um acordo, um consenso quanto ao 306 
fluxo. Precisamos dar entendimento ao restante dos conselheiros que ainda não 307 

conseguiram chegar ao completo entendimento da situação.” Sra. Simone Albuquerque 308 
assumiu a palavra: “Importante ter espaços onde podemos aprofundar nas deliberações 309 
dos conselhos, evitando que tais deliberações mostrem-se inócuas. Esse diálogo 310 

horizontal é algo novo para todos, precisamos discutir mesmo, para ficar claro. É 311 
importante trazer convidados, que possam contribuir com essa discussão.” Sr. José 312 
Crus disse: “A instituição da Mesa com seus dispositivos é uma inovação na gestão 313 

pública, processualmente vamos ressignificando as relações e compreendendo o papel 314 
de cada órgão e da função do Estado, a função do controle social, essencial para as 315 
políticas públicas. Estamos inovando, vários outros estados estão nos convidando para 316 

dizer dessa inovação no município de Belo Horizonte, isso é muito importante. A 317 
disponibilidade para o diálogo em Belo Horizonte com esses órgãos é motivo de muito 318 

orgulho. Compartilho a gestão e a direção da Mesa com todo pleno. No Suas a gestão é 319 
compartilhada entre os entes federados, e no chão da vivência de cada município e 320 

possibilidade de construir convergência, numa gestão democrática e participativa, 321 
inovamos na gestão e isso pode levar tempo para compreensão do lócus da mesa, o que 322 

gera muitos debates. Acolho a proposição da Sra. Simone para que, além do registro e 323 
breve relato das câmaras, possamos trazer convidados, rever a pauta da próxima 324 
reunião, trazendo especialistas para auxiliar nesse debate. Pautas essenciais para nos 325 
alinharmos. Enquanto estamos com o modelo remoto, podemos pensar em outras 326 

participações na condição de ouvinte e esse ponto pode ser apreciado e objeto de 327 
votação pelo pleno. O coordenador da câmara temática retomou a palavra para ratificar 328 
os encaminhamentos da última reunião, quais sejam: A apresentação dos fluxos de 329 
portas de entrada (anexos ao Protocolo 001/2020) nesta Reunião do Pleno da Mesa de 330 
Diálogos, após avaliação e contribuições dos participantes da Câmara Temática Disque 331 

100; Dar prosseguimento às construções internas com a Secretaria de Saúde e de 332 

Assistência Social; Ampliar o debate sobre a atuação dos Conselhos Municipais com o 333 

Pleno da Mesa de Diálogos, em momento oportuno, a ser definido. Sra. Daniele 334 
Carmona, manifestou-se: “A câmara solicitou prorrogação, pois ainda há além do 335 
fluxo, o aprofundamento de como vai se dar os trabalhos internos de cada órgão, em 336 
cada segmento.” Sra. Regina Helena também se manifestou: é importante refletir sobre 337 
esta nova forma de fazer política, pensar sobre esta horizontalidade, como ela se dá e o 338 

que ela pressupõe e exige. Neste sentido, cito um trecho do livro de Maria Rita Kehl, 339 
“A função fraterna”, em que ela aborda sobre a necessidade de se reconhecer e 340 
respeitar estas semelhanças e diferenças para a constituição deste “novo”, de forma 341 
que o “novo” possa emergir. O novo jeito de fazer política exige essa “fraternidade” e 342 
sugiro esta discussão e o nome da Maria Rita Kehl para realizá-la. Justificou iniciando 343 
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a leitura de um trecho do mencionado livro, sobre a importância de teorizar. “A 344 
importância de teorizar a função fraterna reside na possibilidade de ampliação de um 345 
campo identificatório horizontal que desloca o sujeito da identificação ao ideal 346 

paterno, sem, no entanto, menosprezá-la. Essa horizontalidade propicia que os sujeitos 347 
se reconheçam nas suas semelhanças e diferenças e constituam outros ideais, num 348 
movimento permanente de recriação da cultura.” Sra. Simone Albuquerque: Sugiro 349 
também a ex presidenta da CIR Denise Colim e a Maria das Mercês Secretaria 350 
Executiva do CNAS-CIT”. O coordenador Sr. José Crus consultou o pleno quanto a 351 

concordância acerca da dilação do prazo para finalização da câmara temática e também 352 
aos fluxogramas para que sejam anexados ao protocolo nº 001 da Mesa de Diálogos. 353 
Houve concordância a aprovação acerca dos dois temas. Não houve discordância nem 354 
abstenção. Sr. José Crus agradeceu e passou a palavra para a Sra. Simone Albuquerque 355 
na qualidade de coordenadora da Câmara Temática Conselho Tutelar para apresentação 356 

dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática Conselho Tutelar. A Sra.  Simone 357 
mais uma vez cumprimentou os presentes, disse que é uma Câmara Temática para 358 
discutir a relação do Conselho Tutelar com o Suas. Apresentou quais integrantes 359 

estavam presentes na última reunião. Secretaria Executiva formalizou escusas quanto à 360 
ausência do registro de participação da Sra. Nádia Sueli, presidenta e titular do CMDCA 361 
e do Sr. Rogério Rêgo, suplente do Conselho Tutelar, que estavam presentes na última 362 

reunião. O objetivo da reunião foi conhecer e dialogar sobre a Nota Técnica CAODCA-363 
CREDCAS N° 02/2020, de 29 de abril de 2020, de autoria do Centro de Apoio 364 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e 365 

Adolescentes do Estado de MG e Coordenadorias Reginais das Promotorias de Defesa 366 
da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e MPT em Minas Gerais 367 

por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança 368 
e do Adolescente. A mencionada nota técnica trata do Conselho Tutelar e Trabalho 369 

Infantil, mais precisamente sobre a Atuação do Órgão e articulação com os demais 370 
Órgãos de Proteção dos DCA. Na apresentação ao pleno, houve destaque à exposição da 371 

Dra. Paola Botelho (titular – CAODCA). Foi informado que segundo compreensão da 372 
ilustre promotora, as Notas Técnicas, elaboradas pelo CAODCA, possuem o escopo de 373 
auxiliar os órgãos de execução do MPMG no exercício das suas respectivas funções a 374 
respeito de temas relevante ou polêmicos. Buscam a uniformização de procedimentos e 375 

entendimentos no âmbito interno do MPMG, sendo destinadas apenas aos seus 376 
membros, sem qualquer caráter vinculativo, respeitando-se integralmente o princípio 377 
institucional da independência funcional. A Nota Técnica nº 02/2020 propõe um 378 
trabalho articulado, no qual a apuração cabe ao Conselho Tutelar, a quem cabe também 379 
notificar os órgãos responsáveis pela apuração e responsabilização. Se faz necessária a 380 

pactuação entre Ministério Púbico do Trabalho e Conselho Tutelar para o 381 

estabelecimento de fluxo de informações. A Nota Técnica não aborda, especificamente, 382 

as medidas protetivas sob a responsabilidade do SUAS e de outras políticas. Também 383 
foi informado ao pleno, por meio da apresentação de breve relato, os destaques 384 
levantados na ocasião da reunião da câmara temática, conforme exposição do Dr. 385 
Victório Rettori, Titular MPT, no sentido de que este órgão deve proceder a atuação 386 
articulada com o CT, MPMG e forças policiais para desempenhar, satisfatoriamente, as 387 

atividades e tomada de medidas. Na ocasião, Dr. Victório destacou que o CT é o órgão 388 
vocacionado para tutela dos interesses da criança e do adolescente e deve atuar mais 389 
próximo às famílias destas. Contextualizou que o MPT solicita verificação e não a 390 
fiscalização, nos moldes daquela atribuída ao auditor fiscal do trabalho, que conforme o 391 
expositor, tem, atualmente, número insuficiente de profissionais. Conforme falas dos 392 
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participantes presentes na ocasião da reunião da câmara, se faz necessário: Distinguir 393 
violação de direitos e crime; competências entre os atores do SGD e de Justiça; lócus da 394 
atuação do MP e Conselho Tutelar; sindicância, averiguação e fiscalização; trabalho 395 

formal e trabalho informal; Alinhamento entre o MPT, Conselho Tutelar e a Prefeitura 396 
de Belo Horizonte. Quanto aos encaminhamentos da reunião, considerando que a Nota 397 
Técnica não especifica o SUAS, caberá ao CMDCA o prosseguimento do debate, visto 398 
ser responsável pela avaliação e acompanhamento dos Conselhos Tutelares. A estas 399 
competências, se somam as da DPCA; Apresentação das interfaces, quanto aos 400 

Conselhos Tutelares, entre as Câmaras Temáticas da Mesa de Diálogo: Disque 100, 401 
Acolhimento Emergencial, Parâmetros; Fichas de Notificação do Suas aos C. Tutelares; 402 
Apresentação da Portaria SMASAC nº 193/2020 e Apresentação da minuta de estrutura 403 
do futuro protocolo. Após conclusão das explanações da coordenadora da câmara 404 
temática, passou-se a palavra ao pleno para manifestações, conforme inscrições. Sra. 405 

Regina Helena indagou acerca de como se dará o debate da Ficha de Notificação no 406 
âmbito do Suas, pois desconhece a ficha de notificação do Suas, conhece apenas a do 407 
CMDCA. A coordenadora Simone respondeu: O Suas utiliza o mesmo instrumento 408 

(Ficha de Notificação). Vamos discutir como vamos orientar para que a ficha de 409 
notificação de fato seja incorporada, qual o fluxo, as fichas são importantes para 410 
vigilância Socioassistencial no Suas. Após apresentação das reuniões das Câmaras 411 

Temáticas, houve a definição da pauta da reunião de junho. Proposta de pauta da 14ª 412 
Reunião da Mesa de Diálogo: Aprovação da ata da 13ª Reunião realizada em maio de 413 
2021; Apresentação e debate com o tema: O papel político e social dos Conselhos de 414 

Direitos como instâncias deliberativas de controle social e a Mesa de Diálogo como 415 
instância inovadora de diálogo horizontal em Belo Horizonte: ações complementares e 416 

convergentes. (Observação: a Secretaria Executiva DRGD considerará as sugestões de 417 
convidados especialistas e ficará responsável pelos convites e organização da pauta); 418 

Breve explanação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em junho de 2021, 419 
considerando os prazos prorrogados para os trabalhos; Definição da pauta da reunião de 420 

julho; Informes gerais. Em seguida passou-se aos informes: Daniele Carmona informa 421 
que foi publicado o primeiro boletim da vigilância Socioassistencial, pela Diretoria de 422 
Gestão do SUAS, sobre a política, territórios, vulnerabilidades, sobretudo no contexto 423 
de pandemia, cumprimenta a diretora DGAS, Sra. Simone Albuquerque e trabalhadores 424 

por essa importante entrega. Sr. Jose Crus pede que seja disponibilizado no grupo da 425 
mesa de diálogo. “A primeira edição de uma série importante, inovamos a partir da 426 
vigilância Socioassistencial com a primeira edição. Já está disponível no site da PBH. 427 
Ações integradas e intersetoriais que esse boletim dá visibilidade, deseja a todos boa 428 
leitura e ajuda para disseminar tais informações.” Assim, nada a mais havendo a tratar, 429 

o subsecretário José Crus agradeceu a presença de todos os presentes, de forma remota 430 

pela plataforma Google Meet, e encerrou as atividades da Mesa de Diálogo neste 431 

encontro.  432 


