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Aos vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um, de forma remota, pela plataforma 1 
Google Meet realizou-se a décima quarta 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; Maria Fernanda e Silva, suplente da Secretaria de Assistência Social, Segurança 8 
Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de Assistência Social; Daniele 9 
Rodrigues Souza Carmona titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias 10 

de Direitos e de Justiça; Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção 11 
Especial, Haydée Magda Gonçalves, suplente, Diretoria de Proteção Social Básica, 12 

Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de 13 
Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular da  Subsecretaria de Direitos de 14 
Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da Subsecretaria de Direitos de 15 

Cidadania; Cibele Vieira Feital, titular da Diretoria de Políticas para as Mulheres; Élia 16 
Brito da Cruz, suplente da Diretoria de Políticas para as Mulheres; Nívia Soares da 17 

Silva, titular  da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Renata Martins 18 
Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luciana Maria de 19 
Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique 20 

Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência; Paola 21 
Abreu, titular da Diretoria de Políticas para a Juventude – DPJU; Aiezha Flavia Pinto 22 

Martins, suplente da Diretoria de Políticas para Juventudes; Soraya Roberta Pereira, 23 
suplente da  Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial – DPIR; Marília de Dirceu 24 
Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação, Vanessa Beatriz Vida Schuch, 25 

titular da Secretaria Municipal de Saúde; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria 26 
Municipal de Segurança e Prevenção; José Francisco da Silva, suplente da Secretaria 27 

Municipal de Segurança e Prevenção; José Xavier Pereira Júnior, suplente da 28 
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 29 
Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Victório 30 

Álvaro Coutinho Rettori, titular do Ministério Público do Trabalho; Regina Helena 31 
Cunha Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 32 

Adolescentes; Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente do Conselho Municipal de 33 
Promoção da Igualdade Racial; Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho 34 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Joana de Resende Schiavon 35 

Carneiro, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane 36 
Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Julia Maria Muniz 37 

Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais;  Juliana Brêtas 38 
Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; Maria Cecília 39 
Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas, Carolina 40 

Godoy Leite Vilaça, suplente da Defensoria Pública da União; Rosilene Alves de 41 
Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro 42 

Arcanjo, titular do Fórum Municipal de Abrigos e Eden Mattar, Defensoria Pública da 43 
Infância e Juventude. O Subsecretário de Assistência Social, Sr. José Crus, coordenador 44 
da Mesa de Diálogo, abre os trabalhos. Após os boas-vindas a todas e todos 45 

participantes, ressalta a importância dessa instância de diálogo e participação, que busca 46 
instituir, fomentar e construir um modelo democrático de resolução de conflitos.  47 

Informa a gravação da reunião e orienta quanto ao registro de presença, manifestações 48 
no chat e o fechamento dos microfones, quando não em uso. Cita os nomes de novos 49 
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integrantes da Mesa de Diálogo, publicados no Diário Oficial do Município, em 24 de 50 
junho. Também no site da Prefeitura de Belo Horizonte, estão disponíveis os 51 

documentos e publicações da Mesa de Diálogo. Esclarece que os grupos de WhatsApp 52 
reforçam as convocações para as plenárias e para as reuniões das Câmaras Temáticas. 53 
Solicitada, a Sra. Maria Fernanda e Silva, coordenadora técnica da Diretoria de Relação 54 

com o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça, apresenta os orientadores jurídicos e 55 
as analistas de políticas públicas, que integram a Secretaria Executiva da Mesa de 56 

Diálogo, que conta com novos membros: Kioma Filipe e Zilda Onofri, ambos 57 
orientadores jurídicos. Após, dá-se início à gravação da plenária. O secretário José Crus 58 
passa às justificativas de ausência do Sr. Antônio Victor Gomes Costa, Sra. Fernanda 59 

Milagres, Sra. Nádia Alves e Sr. Régis Spindola. Em seguida, passa à aprovação da ata 60 
da reunião anterior, realizada no dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte, 61 

encaminhada aos membros por e-mail, em dezessete de junho. E reenviada em 22 de 62 
junho, após correção solicitada pela Sra.  Regina Mendes, representante suplente do 63 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. A ata 64 

é aprovada por unanimidade pelos participantes, que manifestam concordância por meio 65 
do chat. Considerada aprovada a ata da décima terceira reunião da Mesa de Diálogo. A 66 

seguir, após breve leitura do currículo da convidada, a Dra. Eleonora Schettini, 67 
professora aposentada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de 68 
Minas Gerais inicia sua exposição sobre o papel dos Conselhos de Direitos, enquanto 69 

instâncias deliberativas e de controle social e sua importância para o SUAS, e o papel da 70 
Mesa de Diálogo como instância inovadora de diálogo horizontal em Belo Horizonte: 71 

ações complementares e convergentes. Em sua abertura, após parabenizar a iniciativa, 72 
qualifica a democracia como uma forma de exercer o poder político. Ressalta que os 73 
contextos culturais, econômicos, políticos, sociais são relevantes para sua modelagem. 74 

Prossegue, lembrando que o Brasil, a partir de 1988, tornou-se um Estado que se orienta 75 
pelo modelo democrático, cuja base legal organiza a vida coletiva. As decisões 76 

vinculantes são legítimas, por meio da participação cidadã, direta ou indireta. No 77 
conjunto das inovações democráticas, estão os Conselhos, as Mesas de Negociação, 78 
Comitês de Bacias Hidrográficas, Conferências, entre outras possibilidades. Este 79 

cenário produz a necessidade de reflexão permanente e a qualidade democrática. Até há 80 
pouco, o Brasil era visto como um modelo de resposta para a crise democrática. O 81 

princípio referente às políticas públicas e à integralidade, prossegue ela, tem como 82 
princípio a indivisibilidade da pessoa humana e a complexidade da realidade, que 83 
demandam abordagens integradas. A integralidade, como algo a ser alcançável, 84 

perpassa os sentidos ideacional, político, administrativo e a intervenção, que significa 85 
ação concreta. A integralidade se assenta nos pilares da interdisciplinaridade (campo 86 

dos saberes), multidisciplinaridade (campo das práticas) e intersetorialidade (campo das 87 
organizações). E como pensar os Conselhos? Para ela, os Conselhos são uma forma de 88 
exercício político, com interesses voltados para uma determinada política pública. 89 

Associam participação, representação e deliberação. As Mesas de Diálogo também são 90 
espaços de exercício de poder político, considerando o necessário e constante respeito 91 

às instituições que as compõem, que têm autonomia política e administrativa. A relação 92 
entre Conselhos e Mesas tem objetivos comuns de alcançar justiça social e o diálogo 93 
respeitoso e empático. Buscam dar respostas sociais e geram decisões, com grau de 94 

alcance diferenciados, com o necessário reconhecimento social. Se complementam 95 
como inovações democráticas e buscam avanços na direção de uma gestão 96 

compartilhada. Ao fim de sua fala, ressalta que a democracia está mais complexa e a 97 
integralidade busca alcançá-la. A seguir, o secretário agradece a exposição e dá-se início 98 
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ao diálogo dos/as presentes com a professora. A primeira questão procede da Sra. 99 
Vanessa Schuch, que indaga sobre como lidar com governos autoritários. A seguir, a 100 

Sra. Daniele Carmona valoriza a exposição da professora, inclusive considerando o   101 
atual contexto de precarização de direitos, que demanda a necessária integralidade dos 102 
esforços institucionais. Indaga como construir estratégias articuladas. A Sra. Regina 103 

Mendes inicia sua fala com o informe sobre a posse do Conselho Nacional dos Direitos 104 
da Criança e do Adolescente, no dia anterior. Ressalta as determinações dispostas pela 105 

Comissão Intergestores Tripartite, referendadas pelos Conselhos. Para ela, a 106 
complexidade ocorre a partir de lugares, e exige atenção ao que é discurso e ao que é 107 
prática. Esclarece que não alude, de forma restrita, à Mesa de Diálogo. Para ela, a 108 

disputa de poder fragiliza os campos democráticos. Após as três questões, a professora 109 
Eleonora Schettini esclarece que as instituições podem chegar aos Conselhos, a quem 110 

cabe renovar  o debate e incluir novos registros. Os Conselhos complexificam as 111 
questões. Não se trata, porém, de um referenciamento automático. Reforça que a 112 
democracia vive uma grande crise, visto a restrita análise crítica- política da maioria, 113 

independente da classe social. As escolhas políticas repercutem em escolhas 114 
econômicas. A economia tem produzido mais desigualdades e pobreza. A adesão 115 

democrática tem seus limites, pois não é estabelecida por todos. A instalação 116 
democrática, prossegue ela, com direitos sociais garantidos gera novas questões e novos 117 
tensionamentos. Assim como respostas conservadoras e retrocessos neoliberais. É 118 

preciso valorizar a democracia, o que implica o compromisso de cada um/a. Valoriza a 119 
educação política nos espaços locais, como as Comunidades Eclesiais de Base. Para ela, 120 

não faz sentido instâncias, como Mesas de Diálogo, sem democracia. Após, a Sra. 121 
Simone Albuquerque ressalta que a democracia, representativa e participativa, está em 122 
questão. Valoriza os movimentos de resistência, com o apoio de autoridades implicadas, 123 

como a promotora Maria José Duprat. O coordenador da Mesa de Diálogo, Sr. José 124 
Crus, informa que a CIT tem hoje um novo formato. Se assiste à ruptura do pacto 125 

federativo. Mesmas mantidas, as instâncias apresentam esvaziamento político das 126 
representações. Prossegue, e observa que há um projeto em disputa, concorrente ao 127 
projeto democrático e republicano. Ressalta que, em Belo Horizonte, se mantem o 128 

fortalecimento institucional democrático, como a Mesa de Diálogo. A professora 129 
Eleonora Schettini confirma que as instituições políticas importam. Aquelas do 130 

Executivo e do Legislativo constituem estruturas de poder. Leis não bastam para 131 
sustentar conquistas e não asseguram o funcionamento institucional. Atualmente, há um 132 
estímulo permanente para desrespeitar o Judiciário, que deve se posicionar e se 133 

aproximar mais da sociedade. Observa que há conservadores democratas. É preciso 134 
somar, construir saídas para as crises, como a atual. Ao final, convida ao otimismo, com 135 

a busca de caminhos conjuntos. O coordenador da Mesa de Diálogo, Sr. José Crus, 136 
agradece a professora por sua contribuição, que também colabora com a processo 137 
conferencial do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. Após, dá-138 

se início aos relatos das Câmaras Temáticas, com a apresentação situacional dos 139 
trabalhos realizados até junho de dois mil e vinte e um. A Sra. Sandra Ferreira 140 

(Diretoria de Proteção Especial da Subsecretaria de Assistência Social), substituindo o 141 
diretor Régis Spíndola, apresenta os informes da trabalhos da Câmara Temática 142 
Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças e Adolescentes, cuja próxima 143 

reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet, será no dia quinze de julho de 144 
dois mil e vinte um. Sem questões apresentadas pelos presentes, passa-se a palavra para 145 

a Sra. Aiezha Flavia Pinto Martins, (Diretoria de Políticas para as Juventudes da 146 
Subsecretaria de Direitos e Cidadania) na qualidade de coordenadora para apresentação 147 
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dos informes dos trabalhos da Câmara Temática Parâmetros para Cumprimento dos 148 
Registros para Oferta de Programas para Crianças e Adolescentes. Após a explanação, 149 

informa que a próxima reunião virtual, pela plataforma Google Meet, será oito de julho 150 
de dois mil e vinte um. Em seguida, o secretário passa a palavra ao pleno para que se 151 
manifestem e façam inscrições afetas ao tema.  A Sra. Simone Albuquerque sugere que 152 

a proposta da Câmara, a ser encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da 153 
Criança e do Adolescente, também o seja para a Diretoria de Proteção Especial da 154 

Subsecretaria de Assistência Social e para a Gerência de Alta Complexidade desta. A 155 
Sra. Daniele Carmona acrescenta o envio para a Diretora de Proteção Básica da 156 
Subsecretaria de Assistência Social. Prosseguindo, a Sra. Maria Fernanda e Silva 157 

ressalta a dificuldade que as Organizações da Sociedade Civil enfrentam para obterem 158 
os atestados de qualidade. Por sua vez, acrescenta, a não inscrição gera efeitos para a 159 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Retomando a palavra, a coordenadora 160 
Aiehza Martins ressalta a importância do protocolo, que inclui tais atestados. Informa 161 
que há representantes dos diferentes níveis de proteção do Suas na elaboração do 162 

protocolo, assim como o Conselho Tutelar Noroeste. Convida os interessados para 163 
estarem presente a próxima reunião. O coordenador Sr. José Crus agradece e passa a 164 

palavra para a Sra. Simone Albuquerque, na qualidade de coordenadora, para 165 
apresentação dos informes dos trabalhos da Câmara Temática Conselho Tutelar, que 166 
aborda a relação do Conselho Tutelar com o Suas. Em sua apresentação, solicita a 167 

inclusão, no material expositivo vinculado, no tocante ao protocolo, do seguinte: 168 
“debate necessário com as proteções e com as Diretorias Regionais de Assistência 169 

Social”. É solicitada a ampliação de prazo para a elaboração do protocolo, aceita pelos 170 
presentes. Após sua fala, a Sra. Regina Mendes solicita que possa estar presente na 171 
próxima reunião da Câmara, quando será discutida a aplicabilidade da Ficha de 172 

Notificação, de cuja elaboração participou. Sua solicitação é confirmada. O coordenador 173 
Sr. José Crus agradece e informa que, na ocasião, não haveria exposição da Câmara 174 

Temática Disque 100, que retorna na próxima plenária. Passa-se a definição da pauta da 175 
reunião de julho. Será deliberada, na 15ª reunião, a aprovação da Ata da 14ª Reunião, 176 
realizada em junho de dois mil e vinte um, seguida da exposição sobre a temática “Pacto 177 

federativo e as relações com a Mesa de Diálogo”, com a professora Denise Colin. O 178 
terceiro ponto de pauta refere-se a apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras 179 

Temáticas, em julho de dois mil e vinte um, seguido da definição da pauta da reunião de 180 
agosto e dos informes gerais. A pauta, colocada em votação, é aprovada por 181 
unanimidade. O coordenador Sr. José Crus repassa a palavra a Sra. Regina Mendes, que 182 

demanda o recebimento do link de acesso à próxima reunião da Câmara Temática 183 
Conselho Tutelar. Nos informes gerais, a Sra. Regina Mendes comunica o Seminário do 184 

Conselho Regional de Psicologia, nos dias 08 e 09 de julho. Assim, nada a mais 185 
havendo a tratar, o subsecretário José Crus agradece a participação de todos e todas, a 186 
quem deseja saúde, presentes de forma remota pela plataforma Google Meet, e encerra 187 

as atividades da Mesa de Diálogo, neste encontro. Eu, Maria Thereza Nunes Martins 188 
Fonseca, Analista de Políticas Públicas da Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo e 189 

Negociação Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça e 190 
técnica da Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça – 191 
DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente ata. 192 


