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Aos vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um, de forma remota, pela plataforma 1 
Google Meet realizou-se a décima quinta 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, Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema 12 

Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular da  Subsecretaria de 13 
Direitos de Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da Subsecretaria de 14 
Direitos de Cidadania; Élia Brito da Cruz, suplente da Diretoria de Políticas para as 15 

Mulheres; Nívia Soares da Silva, titular  da Diretoria de Políticas para Crianças e 16 
Adolescentes; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as 17 

Pessoas com Deficiência; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de 18 
Políticas para Juventudes; Soraya Roberta Pereira, suplente da  Diretoria de Políticas 19 
para a Igualdade Racial – DPIR; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria 20 

Municipal da Educação, Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal 21 
de Saúde; José Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e 22 

Prevenção; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; 23 
Regina Helena Cunha Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 24 
e Adolescentes; Sandra dos Santos Queiroz Vieira suplente do Conselho Municipal de 25 

Promoção da Igualdade Racial; Alessandra Vitoriano de Castro, titular do Conselho 26 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Joana de Resende Schiavon 27 

Carneiro, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane 28 
Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Julia Maria Muniz 29 
Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais;  Juliana Brêtas 30 

Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; Maria Cecília 31 
Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas, Carolina 32 

Godoy Leite Vilaça, suplente da Defensoria Pública da União; Rosilene Alves de 33 
Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro 34 
Arcanjo, titular do Fórum Municipal de Abrigos e Eden Mattar, Defensoria Pública da 35 

Infância e Juventude. O Subsecretário de Assistência Social, Sr. José Crus, coordenador 36 
da Mesa de Diálogo, abre os trabalhos. Cumprimentou a cada representante do conjunto 37 

de órgãos e instituições do poder executivo, da sociedade civil organizada, dos 38 
conselhos de direitos, profissionais, do sistema de garantia de direitos e do sistema de 39 
justiça que integram essa Mesa de diálogo. Informou sobre a presença de convidados, 40 

novas representações e iniciou contextualizando que a Mesa de Diálogo foi instituída 41 
por meio da Portaria SMASAC nº 88/2019; sendo ela uma instância de diálogo 42 

horizontal que proporciona o fortalecimento das relações e a institucionalidade entre o 43 
Suas e os órgãos que compõem o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos 44 
no município de Belo Horizonte. “Desde sua instalação, em agosto de 2019, já temos 45 

muitas histórias construídas por meio do Diálogo, o que nos dá muito orgulho. Ainda 46 
há muitos debates a serem realizados, mas é necessário ressaltar a disponibilidade dos 47 

órgãos que compõem esta Mesa de abrir para o diálogo e juntos encontrarmos saídas 48 
para construir novas relações mais estreitas, com ações mais céleres e que venham a 49 
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garantir direitos de pessoas e famílias.” Prosseguiu sua fala relembrando que o objetivo 50 
comum aos presentes é “instituir, fomentar e qualificar um modelo democrático de 51 

solução de conflitos, no qual a participação, a escuta mútua e a corresponsabilização 52 
sejam utilizadas para a solução de conflitos.” “Nosso desejo e esforços institucionais 53 
são no sentido de que este espaço imprima novos frutos importantes para que possamos 54 

fortalecer a atuação de várias políticas públicas e sociais protetivas e preventivas em 55 
Belo Horizonte.” Após, a abertura, boas vindas e contextualização aos novos 56 

integrantes, dá-se início à gravação da plenária. O coordenador da Mesa informa a todas 57 
as pessoas sobre o início da gravação da reunião e orienta quanto ao registro de 58 
presença, manifestações no chat e o fechamento dos microfones, quando não em uso. 59 

Informa ainda que todos os dispositivos, Portaria de Criação da Mesa, o Regimento 60 
Interno e as Portarias de nomeações estão disponibilizadas na página oficial da Mesa de 61 

Diálogo, no sítio da PBH. “Nesta página, divulgamos também as informações sobre a 62 
Mesa, tais como calendários e atas de reuniões, publicações, dentre outros. Estão todos 63 
convidados a acessar, bem como divulgar para acesso”. A Secretaria Executiva inseriu 64 

a descrição no CHAT – (http://pbh.gov.br/mesadedialogosuas). Esclareceu que o grupo 65 
de WhatsApp reforça as convocações para as plenárias e para as reuniões das Câmaras 66 

Temáticas. O coordenador secretário José Crus passa às justificativas de ausência: Sra. 67 
Renata Martins Costa de Moura (titular) da Diretora de Políticas para Pessoa Idosa - 68 
DPEI justificou sua ausência por motivo de férias; Sra. Luciana Maria de Oliveira 69 

Mariano (suplente) da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa - DPEI, justificou sua 70 
ausência por motivo de férias; Dra. Deborah Fialho (titular) da Procuradoria Geral do 71 

Município – PGM, justificou sua ausência por motivo de férias; Sra. Paola Abreu 72 
(Titular) representante da Diretoria de Políticas para a Juventude – DPJU, justificou sua 73 
ausência por motivo de férias; Sra. Márcia Cristina Alves (Titular) representante da 74 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção – SMSP, justificou sua ausência por 75 
motivo de férias; Sra. Christiane Azevedo Barros (Suplente) da Superintendência 76 

Regional do Trabalho em Minas gerais, justificou sua ausência por motivo de férias; 77 
Sra. Nádia Sueli de Costa de Paula Alves (Titular) do Conselho Municipal dos Direitos 78 
da Criança e do Adolescente – CMDCA-BH, justificou sua ausência por motivo de 79 

férias. O Secretário cumprimentou e deu boas vindas às novas representações, 80 
apresentando-as ao pleno: Dr. Rodrigo Octávio de Godoy Assis Mesquita, representante 81 

suplente do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª 82 
Região; Sra. Vanessa Cristina de Jesus, representante suplente do Conselho Tutelar. Em 83 
seguida, passa à aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia vinte quatro de 84 

junho de dois mil e vinte um, não havendo manifestação para alterações, os integrantes 85 
manifestaram concordância pelo chat. A ata foi  aprovada pelos participantes, que 86 

manifestam concordância por meio do chat. A Sra. Regina Helena Mendes, 87 
representante suplente do CMDCA-BH, manifesta sua abstenção, pois não foi possível 88 
analisar o conteúdo em razão das férias regulamentares. Considerada aprovada a ata da 89 

décima quarta reunião da Mesa de Diálogo. Em seguida, fez uma breve leitura do 90 
currículo da convidada especialista, a Dra. Denise Colin, que possui graduação em 91 

Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1984), mestrado em 92 
Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (2002) e doutorado em Sociologia 93 
Política pela Universidade Federal do Paraná (2008). Atualmente é diretora de 94 

planejamento e gestão da Subprocuradoria - Geral de Justiça para Assuntos de 95 
Planejamento Institucional do Ministério Público do Estado do Paraná. Professora do 96 

curso de serviço social da PUC PR. Foi coordenadora da política estadual de assistência 97 
social na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social no período de 98 
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2003 a 2009 e secretária nacional de assistência social do Ministério de 99 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 2011 a 2014. Conselheira do Cress 11ª 100 

Região. Após apresentação da convidada e breve síntese da sua trajetória, passou a 101 
palavra à Dra. Denise Colin, para exposição. Solicitou que o registro de inscrições seja 102 
feito no chat, durante a fala da convidada.  Assumindo a palavra, Dra. Denise saúda os 103 

presentes, “pessoas comprometidas com as políticas públicas e direitos sociais, 104 
tentando construir uma nova ordem societária, que responda qualitativamente às 105 

demandas da sociedade e às previsões da Constituição Federal, que se empenham para 106 
recuperar a cidadania do povo brasileiro.” “Em que pese o frio, certamente as 107 
discussões aqui serão calorosas.”. Agradeceu ao secretário Sr. José Crus e à diretora 108 

Sra. Simone Albuquerque, pela oportunidade de partilhar saberes em Belo Horizonte. 109 
“A integração dos três  sistemas é imprescindível para cumprir propostas de garantia 110 

de direitos na população. É importante pensar coletivamente, engajados na defesa, e 111 
dedicados cotidianamente ao pacto federativo, sendo republicanos e democráticos, o 112 
que requer disponibilidade, abertura, compromisso, respeito e conhecimento das 113 

atribuições específicas e das finalidades de cada uma das estruturas.” Em seguida, 114 
continuou: “Vamos falar um pouco da função, funcionamento, significado e 115 

importância das instâncias de pactuação do SUAS, comissões intergestores 116 
estabelecidas na NOB. Essas instâncias de pactuação tem como substrato as propostas 117 
de pacto federativo previstas na Constituição Federal, junção indissolúvel da união, 118 

estados municípios e Distrito Federal. A nossa república federativa tem fundamento no 119 
Estado Democrático De Direito e dignidade da pessoa humana... Objetivos que se 120 

coadunam com os propósitos do SUAS em constituir uma sociedade livre, erradicar a 121 
pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades, promover o bem de todos, sem 122 
preconceitos. A superação dos preconceitos, direcionando que este público está num 123 

nível de desproteção que requer a atuação da política de Assistência Social. As 124 
realidades distintas nos inculta a responsabilidade de pensar as especificidades de 125 

cada um dos locais, e moldarmos nossas ofertas considerando todos estes fenômenos, 126 
um sistema unificado, com padrões estabelecidos para prestação pública. Tais 127 
especificidades devem ser levados em conta. O Pacto Federativo, firmado entres os 128 

entes da federação, reconhece o respeito à autonomia que cada um tem. Tem 129 
responsabilidades comuns e responsabilidades privativas, estabelecidas na legislação, 130 

autonomia na gestão dessas atribuições, vínculos e corresponsabilidades, delimitações, 131 
obrigações financeiras de arrecadação, transferência de recursos, despesas 132 
obrigatórias, discricionárias, o cumprimento dessas funções privativas e comuns. É 133 

importante comentar o quanto essa conformação tem convergência não somente com a 134 
lógica do SUAS, mas com as diretrizes que a Mesa de Diálogo traz na sua 135 

regulamentação. A própria NOB SUAS de 2012 também estabeleceu essas funções 136 
comuns e especificas.” Destacou a contribuição para erradicação do trabalho infantil, 137 
enfrentamento da pobreza, diminuição das desigualdades. Disse da reorganização das 138 

ofertas do SUAS para ofertas qualitativas nesse contexto. “Já atingimos um nível de 139 
trabalho infantil bastante elevado, estamos num processo de reversão, já havíamos 140 

tirado o Brasil da mapa da fome, hoje retornamos a patamares anteriores à CF 88. Os 141 
representantes dessa mesa tem responsabilidade de ter clareza de toda essa estrutura, 142 
pensando organicamente, como o conjunto dos órgãos que a compõe, pode pensar num 143 

planejamento comum e integrado para superação dessa situação. A dinâmica de 144 
sistema, conformação de órgãos gestores, instâncias de negociação e pactuação, 145 

deliberação e controle social e instituições prestadoras de serviço. Esse todo orgânico 146 
está delimitando a organização da política de assistência social... Os fundos vinculados 147 
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ao órgão gestor da política que fará o ordenamento das suas respectivas despesas. 148 
Diferente da saúde e da educação, não tem percentual de gastos, e disputa os recursos 149 

públicos para distribuição dos valores junto às suas ações, essa questão deve ser 150 
trazida.” Em seguida a convidada continua sua fala, reportando-se aos conselhos de 151 
direitos:  “O espaço do conselho deve ser para deliberar, mas o espaço da Mesa pode 152 

apontar a necessidade de cada órgão, esse diagnóstico pode ser apresentado ao 153 
conselho para que o conselho delibere, assim como „pressionar‟ a esfera legislativa e a 154 

sociedade, para assegurar recursos para as ações elencadas.  O Conselho formula as 155 
diretrizes, monitora a execução e qualidade das prestações, pensa a oferta integral da 156 
política no município, aprova critérios de partilha pra cofinancimento, aprova 157 

prestação de contas e convoca conferências. A convidada destacou e parabenizou a 158 
mobilização para a conferência de Belo Horizonte. “As instâncias de pactuação do 159 

SUAS foram normatizadas pela NOB em 2005 e reformulada em 2021, em âmbito 160 
federal, a comissão entre gestores tripartite e no âmbito estadual bipartite, envolve 161 
estados e municípios. As comissões devem ser providas de estrutura, recursos humanos, 162 

materiais e financeiros, além de secretaria executiva. Instâncias que tem organizações 163 
e funções absolutamente similares, mas diferenciam-se pela composição e abrangência 164 

territorial. A Tripartite deve compreender as 5 regiões do país, titulares e suplentes de 165 
estados diferentes para que a representatividade seja mais abrangente. A finalidade é 166 
considerar as especificidades dos territórios. A CIB tem composição indicada pelo 167 

gestor estadual da política e COGEMAS e observa a mesma questão regional e recorte 168 
populacional. Na medida em que as comissões intergestores se constituem como 169 

espaços de negociação, de articulação e interlocução entre gestores, baseados na 170 
busca de entendimento comum e no estabelecimentos de consensos. Nas comissões não 171 
há deliberação, nem decisão arbitrária ou unilateral, é preciso que se chegue ao 172 

consenso. Enquanto o consenso não ocorre, não se dá por definido aquele determinado 173 
tema. Todo processo de discussão implica necessariamente num processo de consenso. 174 

Os representantes tem autonomia para argumentar, propor, sugerir e devem ser 175 
precedidos de consultas aos seus representados. Depois de pactuados, o conjunto de 176 
acordos é sempre encaminhado aos respectivos conselhos de assistência social, pois é 177 

nesse espaço que ocorre a deliberação conforme os assuntos de sua competência, é ele 178 
que regula a rede e estabelece os critérios de partilha e de qualidade.  Em tais espaços, 179 

é sempre importante a observação das realidades do território, trazer a conjuntura e o 180 
diagnóstico de demandas e necessidades da população, para ser pactuado um acordo 181 
de forma uniforme, combinado, conjuntamente por todos os entes. É necessário definir 182 

instrumentos, parâmetros de qualidade, valores de referência para o cofinanciamento, 183 
monitoramento e avaliação da sua implementação, critérios de partilha e transferência 184 

de recursos. As pactuações devem ser democráticas e republicanas, não deve se 185 
proteger municípios “aliados” por exemplo(...) A padronização de ofertas, planos de 186 
providência e planos de apoio, assessoramento técnico entre as comissões (CIT e CIB), 187 

o assessoramento aos gestores, nesses espaços são definidas as prioridades e metas, em 188 
cima dos planos nacionais e estaduais, considerando as realidades de territórios, metas 189 

de responsabilidades de aprimoramento dos serviços, prevenção da pobreza, 190 
vulnerabilidades e riscos, para orientar um planejamento integrado e coordenado, essa 191 
comissão deve possuir regimento interno que define paridade entre os entes. Ato 192 

contínuo a convidada passou a tecer considerações à Mesa Diálogos que foi instituída 193 
em Belo Horizonte: “Muito embora a nomenclatura de negociação, elas não se 194 

confundem com a as comissões, mas são complementares e fundamentais para 195 
construção coletiva do SUAS. Importante a particularidade da mesa em Belo 196 
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Horizonte, o primeiro aspecto é em relação ao ineditismo, foi a primeira mesa a ser 197 
criada no Brasil, estão fazendo história e aprendendo coletivamente a estabelecer 198 

consensos. Espaço que se dedica a promover encontros sistemáticos, para produzir 199 
convergências institucionais. Conta com a participação de diversos atores dos sistemas 200 
de Justiça e Sistema de Garantia de Direitos, conselhos, núcleos de justiça restaurativa, 201 

numa conformação ampliada, com objetivo de promover interlocução interinstitucional 202 
e intersetorial. A articulação de ofertas públicas em total alinhamento. Os conselhos de 203 

categorias profissionais que regulam atribuições dos profissionais de referência, vão 204 
dar orientação das atribuições de cada profissional, o gestor dá a orientação das 205 
responsabilidades nos respectivos serviços... Esse alinhamento é fundamental! (...) A 206 

Mesa é um lugar de possibilidades de fazer concertações, inclusive por meio das 207 
Câmaras Temáticas, também é definida com atribuição de prevenir contenciosos, ações 208 

proativas, protetivas e preventivas, inclusive para minimizar esses conflitos e evitar a 209 
sua judicialização, usando de estratégias e procedimentos extrajudiciais para evitar a 210 
judicialização do conflito (...) A Mesa também visa dar tratativas a entraves 211 

institucionais, na perspectiva de ter acesso às dificuldades e particularidades de cada 212 
instituição. É possível promover encaminhamentos adequados, para isso, pode 213 

estabelecer protocolos interinstitucionais de atuação e protocolos de intenção, quando 214 
estabelece intenções, define as potencialidades e se compromete com um conjunto de 215 
propostas a serem implementadas, os protocolos de atuação estabelecem um rol de 216 

atuação e fluxos, esses fluxos sinalizam os processos de responsabilidades de cada um 217 
dos envolvidos, os encaminhamentos e a maneira de retornar o resultado desses 218 

acompanhamentos (...) As pactuações listadas, são entendidas como discussões que 219 
orientam os combinados entre as instituições e as áreas setoriais, que vão se desdobrar 220 
em compromissos mútuos (...) As atribuições dos entes é feita na CIB e CIT, as 221 

deliberações nos respectivos conselhos. Não há sobreposição de ações, posto que as 222 
pactuações das comissões intergestores se concentram nas competências dos gestores. 223 

Já a Mesa de Diálogo, vai apreciar a realidade local, as especificidades territoriais, 224 
institucionais, e a partir daí, realizar as articulações com os conselhos deliberativos”. 225 
Em seguida, a convidada encerra sua exposição falando um pouco sobre os protocolos 226 

firmados na Mesa de Diálogo: “Os protocolos vão se referir ao ato formal de 227 
transcrição desse acordo, detalhando as atribuições dos envolvidos. É possível se 228 

concluir que tem dimensões de atuação política e técnica administrativa, em estreita 229 
relação com esferas de deliberação e pactuação.” Após a exposição, o secretário Sr. 230 
José Crus retoma a palavra e fala do desafio de manter o sistema de proteção social no 231 

país num contexto de retirada de direitos, e o desmonte do SUAS por meio de decretos e 232 
portarias que rompem com o pacto federativo, construído na esfera pública. Passa a 233 

palavra ao pleno para ampliação do debate. A Sra. Vanessa Beatriz Vida Schuch, 234 
manifesta-se no chat:  Denise, uma questão inquietante, como fazer valer as propostas 235 
pactuadas nestes espaços intergestores neste contexto autoritário que estamos vivendo, 236 

considerando também o momento pandêmico que dificulta as articulações do controle 237 
social ? A convidada então respondeu: “O que temos vivenciado é que, aqueles 238 

princípios que orientam e regulamentam, que instituem as comissões, não estão sendo 239 
respeitados. A CIT, por exemplo, todos aqueles processos de levantamento de dados, 240 
sistematização das demandas e solicitações, tem sido enfraquecidos. O governo federal 241 

tem “comunicado” sua decisão, os acordos que consideravam as particularidades 242 
estão sendo desconsiderados. Uma forma de enfrentar é estar presente nesses espaços! 243 

A presença de todas, trazendo as suas necessidades, é fundamental! As representações 244 
daqui vão levar as discussões para os seus outros espaços, alinhar entendimentos e 245 
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compreensão da política de Assistência Social, diagnósticos, ampliando os atores. A 246 
necessidade de nós estabelecermos uma discussão com a sociedade de uma maneira 247 

mais geral. Trazer de maneira muito didática todas as situações e consequências para 248 
esse público, ouvi-los e buscar com eles uma forma de expressão, nos três entes 249 
federados, municiar a sociedade de dados e informações, e propostas claras para 250 

superação dos desmontes que estamos vivenciando.” A diretora Sra. Simone 251 
Albuquerque coloca duas questões para análise da convidada especialista: 1- O diálogo 252 

vertical já experimentamos bastante, mas os debates mais horizontais experimentamos 253 
pouco, a própria mesa nacional de gestão do trabalho teve pouco tempo de 254 
experimentação nacional. É muito importante estabelecer relações que respeitem as 255 

instancias, conselhos... Você poderia falar um pouco sobre a relação das mesas como a 256 
mesa de diálogo e os conselhos, é muito importante para nós ouvirmos sobre isso, 257 

agora estamos com dois protocolos quase prontos, será muito importante a sua visão. 258 
2- .A relação do Suas com o sistema de justiça: Sobre a possibilidade das promotorias 259 
de justiça provocarem o governo a cumprir com o cofinanciamento,  se o sistema de 260 

justiça tem um papel, porque não aciona os poderes executivos, quando tiram o direito 261 
dos idosos por exemplo?. A diretora Sra. Daniele Carmona cumprimenta a todos, 262 

ressalta a importância da exposição realizada pela convidada Dra. Denise Colin, disse 263 
sentir-se privilegiada de estar nesse espaço, e desde então tem sido um privilégio estar à 264 
frente da Diretoria de Relação com os Sistema de Garantia de Direitos e de justiça – 265 

DRGD. Contextualizou que a Mesa “já teve um percurso importante, estamos na 266 
iminência de lançar dois protocolos”, contextualizou sobre as câmaras em 267 

funcionamento, retificou as falas anteriores acerca do “momento de desmonte, 268 
diminuição de investimentos, descredibilidade, esvaziamento e retirada da confiança 269 
nos espaços de participação, deliberativos, de controle social, e na perspectiva de 270 

caminhar para uma sociedade muito individualizante, da meritocracia, tirando a 271 
dimensão da coletividade, direitos sociais, políticos e de cidadania a todas as pessoas. 272 

Podem haver discussões acolaradas, ou até demora na construção de consenso, pois 273 
são linguagens distintas nos sistemas e políticas públicas, mas o objetivo é o mesmo, 274 
aquece o coração de esperança manter esses espaços participativos vivos!” A diretora 275 

Sra. Daniele Carmona então reforçou a pergunta da diretora Sra. Simone: Há um grande 276 
desafio, embora tenhamos objetivos comuns, mas ainda temos dificuldade de como 277 

consolidar um protocolo em articulação com conselhos de direitos, considerando a 278 
importância de fazermos de maneira célere” A Sra. Maria Thereza Fonseca, também se 279 
pronuncia, dirigindo outra pergunta para apreciação da convidada: “Gostaria, se fosse 280 

possível, ampliar um pouco a discussão sobre o papel proativo da Mesa de Diálogo, e 281 
como se faz a identificação das potencialidades institucionais.”  A Sra. Regina Helena 282 

Mendes diz que “gostou da lucidez e clareza na exposição, acho que foi muito clara e 283 
respondeu uma questão. No começo, a Mesa cometeu alguns equívocos, agora acho que 284 
a Mesa tem avançado. O diálogo é uma coisa difícil... Aqui não cabe definição, 285 

sugestões sim. Precisamos ver como melhorar essa qualidade, essa questão do recurso, 286 
já investimos e perdemos, houve um momento histórico de transição, saindo dos 287 

orfanatos, temos projetos que precisam ser fortalecidos. Gostei muito de ouvir, lugar de 288 
criança e adolescente é na família!”.  A Dra. Denise Colin retomou a palavra para 289 
responder aos participantes. Informou que iria responder as diretoras Simone e Daniele 290 

juntamente com a pergunta feita por Thereza: “Trazendo o exemplo do protocolo de 291 
acolhimento, que está em fase de finalização, o papel da Mesa, onde existem 292 

representantes de vários órgãos, esse  papel proativo seria para identificar as 293 
competências daquilo que compete a cada órgão, cada política setorial, o que está 294 
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previsto para cada conselho, para os órgãos do sistema de justiça, o mapeamento dos 295 
serviços, identificar as responsabilidades, serviços, recursos humanos e financeiros, 296 

quais as dificuldades estão enfrentando... Uma espécie de mapeamento e sistematização 297 
daquilo que pode ser feito de prevenção, são ações proativas. A mesa pode fazer tudo 298 
isso. Evidentemente, os protocolos precisam passar pelos conselhos correspondentes, 299 

para cada atribuição precisa passar para o respectivo conselho. Precisamos discutir 300 
com todos.” E porque o sistema de justiça não aciona o governo federal? Sim, ele 301 

aciona! Quando é o Ministério Público, pode-se acionar judicialmente e/ou 302 
extrajudicialmente. Trazendo pro espaço da mesa, pode-se acionar o Ministério 303 
Público para ingressar com procedimentos administrativos, para identificar demandas 304 

e fragilidades, isso inclusive pode ser feito no espaço da Mesa de Diálogo, isso pode 305 
gerar uma recomendação administrativa, apresentar num primeiro momento uma 306 

recomendação, um TAC, assinados, com prazos, e então, somente na impossibilidade 307 
judicializar. Se evita fazer isso de forma judicial. Contudo, devemos identificar os 308 
problemas e qual a melhor ação, se é judicial ou extrajudicial para tornar isso viável.” 309 

O secretário José retoma a palavra e reforça a importância da disponibilidade para o 310 
diálogo, de estar aberto ao diálogo, ao aprimoramento e ajustes sempre que necessário. 311 

Agradeceu a convidada em nome do pleno. Passou a palavra para a Dra. Denise fazer as 312 
considerações finais. A convidada reafirmou o espaço da mesa, a grande importância do 313 
comparecimento dos órgãos com suas responsabilidades e debilidades: “O lócus não é 314 

isento, mas é fundamental a cordialidade, horizontalidade, desenhar as possibilidades, 315 
mas as deliberações são nos espaços dos conselhos, o acordo preliminar é feito nesse 316 

espaço. Muitas das questões já podem ser adotadas como referência, debilidades da 317 
rotina. Acho que a aproximação é fundamental, não podemos trabalhar de maneira 318 
isolada, a integração é fundamental, essa mesa é única com cinquenta e duas 319 

representações, merece todo empenho percebido para não perder essa possibilidade de 320 
articulação.” Agradeceu novamente ao convite ao final das suas últimas considerações. 321 

Em seguida, diante do avançado do tempo, o secretário Sr. José Crus indagou se os 322 
coordenadores das câmaras teriam alguma proposta, ou se seria possível deixar os 323 
relatos para a próxima reunião do pleno, então, a reunião de agosto passaria a ser apenas 324 

com o aprofundamento das discussões das câmaras temáticas. Sra. Aiezha, 325 
coordenadora da câmara Parâmetros, avalia que nesta ocasião faria um relato apenas do 326 

avanço da construção do protocolo, não havendo problema em deixar para fazê-lo na 327 
próxima reunião. Sra. Simone, coordenadora da Câmara Temática Relação do SUAS 328 
com o Conselho Tutelar diz que a câmara faria um breve relato mas não teria questões 329 

que precisam passar pelo crivo do pleno da mesa, podendo ficar para o pleno de agosto. 330 
Sr. Thiago Alves, coordenador da Câmara temática Disque 100 informou que na 331 

próxima semana ocorrerá a reunião do observatório de direitos humanos, informou 332 
ainda, que a câmara temática vai fazer convite a convidados especialistas, a secretaria 333 
executiva vai apoiar e fazer a replicação dos convites. Sr. Regis Spíndola, coordenador 334 

da Câmara Temática Acolhimento Emergencial, informou que fará o relato na próxima 335 
reunião, “estamos na fase final do protocolo aguardando algumas contribuições da 336 

COINJ e da VIJ – TJMG.” Então, o secretário Sr. José Crus indica que os relatos e 337 
aprofundamentos dos protocolos serão feitos na próxima reunião do pleno, no mês de 338 
agosto, sendo necessário que a secretaria executiva coloque a proposta de pauta para 339 

votação. A pauta foi colocada em votação, qual seja: Aprovação ata/ relatos das câmaras 340 
temáticas, definição de pauta para a próxima/ informes. Após manifestação no chat, foi 341 

aprovada a pauta. O coordenador Sr. José Crus passou aos informes gerais: A data da 342 
próxima reunião será dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte um. Passou a palavra 343 
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para Sra. Regina Mendes: “Está circulando uma carta aberta em defesa da 344 
aprendizagem, estão sendo subtraídos direitos de criança e adolescentes. Mais um 345 

retrocesso desse governo. Leiam a carta.” José Crus agradece aos representantes 346 
empáticos, aguerridos em energizar e continuar a defesa intransigente dos direitos 347 
sociais das pessoas que demandam proteção social pública, com qualidade e dignidade. 348 

Agradece a diretora Sra. Daniele Carmona e a secretaria executiva da DRGD pela 349 
organização, agradece mais uma vez a convidada Dra. Denise Colin. Após, houve o 350 

encerramento e despedida. Eu, Antonio Victor G. Costa, da Secretaria Executiva da 351 
Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e 352 
Sistema de Justiça e técnico da Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de 353 

Direitos e de Justiça – DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente ata. 354 


