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Aos trinta de setembro de dois mil e vinte e um, de forma remota pela plataforma 1 

Google Meet realizou-se a décima sexta 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 o 8 

Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da 9 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Sandra 10 

Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Especial; Eliete Cristina Rezende 11 

Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Simone Aparecida Albuquerque, 12 

titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Andrea Francisca 13 

dos Passos, suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 14 

Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Renata 15 

Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luciana 16 

Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz 17 

Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência; 18 

Joel Dias de Rezende Júnior, titular da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, 19 

Gays, Bissexuais, Transexuais; Aiezha Flavia Pinto Martins, suplente da Diretoria de 20 

Políticas para a Juventude; Soraya Roberta Pereira suplente da Diretoria de Políticas de 21 

Reparação e Promoção da Igualdade Racial ; Élia Brito da Cruz, suplente da Diretoria 22 

de Políticas para as Mulheres; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal 23 

da Educação; Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde; 24 

Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção ; José 25 

Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Zarife 26 

Chalub Aguiar, indicada pelo COINJ-TJMG (aguardando publicação da nomeação); 27 

Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional da Infância e Juventude do 28 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Rodrigo Octaviano de Godoy Assis suplente do 29 

Ministério Público do Trabalho; Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, titular da 30 

Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; Rosilene Alves de Souza, 31 

titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular 32 

do  Fórum Municipal de Abrigos; Eleusa Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente 33 

de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, 34 

titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Elen Azevedo 35 

Mariz, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane 36 

Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Juliana Brêtas 37 

Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; Maria Cecília 38 

Andrade Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas. Ausências 39 

justificadas: Régis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial, 40 

Nivia Soares da Silva, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes, por 41 

motivo de período de férias, Julia Maria Muniz Restori, titular do Conselho Regional de 42 

Serviço Social de Minas Gerais, Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do 43 
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Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos. O Sr. José 44 

Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e 45 

todos os participantes, agradecendo a disponibilidade de cada um, disse da honra e 46 

alegria de retomar essa reunião tão importante e com pautas tão relevantes para os 47 

sistemas envolvidos, com alegria cumprimentou a cada representante do conjunto de 48 

órgãos, disse da importância dessa instância de diálogo e participação, contextualizou 49 

aos novos integrantes acerca da instituição da Mesa desde a sua instalação, sendo que 50 

“já temos muitas discussões em andamento, um diálogo contínuo que orienta a gestão 51 

pública e as relações institucionais, juntos, para encontrarmos saídas para relações 52 

mais estreitas, que garantam direitos das pessoas e famílias.” Informou que esta 53 

reunião será gravada. Passou a palavra para diretora Daniele Carmona, titular da 54 

Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça – 55 

DRGD/SUASS. Daniele Carmona agradeceu e destacou os objetivos comuns de defesa 56 

de direitos, “é um prazer estar com todas e todos”, agradeceu à coordenadora técnica da 57 

DRGD, Sra. Maria Fernanda, e a secretaria executiva da Mesa de Diálogo. Passou a 58 

palavra para Maria Fernanda que fez a apresentação da secretaria executiva da Mesa, 59 

composta pela agente governamental Kércia Torri, as Analistas de Políticas Públicas 60 

Júnia Teixeira da Costa, Joanita Ude e Maria Thereza Fonseca, e os Orientadores 61 

Jurídicos Antonio Augusto Fonseca Guimarães, Antonio Victor Gomes Costa, Kioma 62 

Filipe e Zilda Onofri. O secretário José Crus retomou as orientações relativas ao 63 

formato remoto de reunião. Informou aos presentes acerca da necessidade de registro, 64 

no chat da reunião, da presença dos participantes e solicitou que indiquem contatos 65 

diretos, requisitando que os microfones permanecessem fechados, e que as solicitações 66 

de manifestações fossem feitas mediante chat.  Orientação para os titulares e suplentes 67 

escrevessem no chat da plataforma Google Meet o seu nome completo, órgão que 68 

representa e e-mail para atualização de contatos. A Secretaria Executiva tem mantido os 69 

contatos atualizados conforme a lista de presença, diante da pandemia, solicitou-se 70 

informar por e-mail ou no chat qualquer alteração. O secretário passou às justificativas 71 

de ausências: Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de Proteção Especial, 72 

Nivia Soares da Silva, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes, por 73 

motivo de período de férias, Julia Maria Muniz Restori, titular do Conselho Regional de 74 

Serviço Social de Minas Gerais, Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do 75 

Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos. Deu as boas-76 

vindas à Sra. Elen Azevedo Mariz, titular do Conselho Municipal dos Direitos da 77 

Pessoa com Deficiência e à Sra. Eleusa Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente de 78 

Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte. “Muito bem vindas! Recebam nosso 79 

abraço forte e fraterno e agradeço a disponibilidade para participação desta mesa.” 80 

Em seguida, apresentou a pauta prevista para o dia de hoje: 1. Aprovação da ata da 81 

décima quinta reunião realizada em julho de dois mil e vinte um; 2. Breve relato dos 82 

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em julho, agosto e setembro de dois mil e 83 

vinte um; 3. Definição da pauta da próxima reunião (outubro); 4. Informes gerais. 84 

Passou então à aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia vinte e nove de 85 

julho de dois mil e vinte e um, encaminhada aos membros por e-mail previamente. 86 
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Consultou a todos se a ata estava aprovada, não houve manifestação contrária à 87 

aprovação. Os participantes manifestaram concordância com a ata da reunião anterior 88 

por meio do chat. Considerada aprovada a ata da décima quinta reunião da Mesa de 89 

Diálogo. O secretário deu continuidade aos apontamentos constantes da pauta prevista 90 

para a Mesa de Diálogo, iniciando pela exposição do breve relato das câmaras 91 

temáticas. Contextualizou que as apresentações situacionais dos trabalhos realizados 92 

pelas Câmaras Temáticas até setembro de dois mil e vinte e um, são acerca dos temas 93 

encaminhados e tratados em Câmaras Temáticas, a partir dos conflitos apresentados 94 

pelos órgãos que compõem a Mesa em dois mil e dezenove, conforme §6º do art.9º do 95 

Regimento Interno da Mesa de Diálogo. Em seguida, passou a palavra para a Sra. 96 

Sandra Regina Ferreira, na qualidade de suplente na titularidade da Diretoria de 97 

Proteção Especial da Subsecretaria de Assistência Social, para apresentação dos 98 

informes dos trabalhos da Câmara Temática Acolhimento Institucional Emergencial de 99 

Crianças e Adolescentes. Sandra Ferreira iniciou sua apresentação: “Estamos 100 

apresentando o trabalho de três reuniões, ocorridas em quinze de julho, dezenove de 101 

agosto e dezesseis de setembro,  foram coordenadas pelo diretor Régis Spíndola, com 102 

apoio do Sr. Antonio Augusto e Sra. Junia Teixieira. Quanto à reunião do dia quinze de 103 

julho: Houve a apresentação dos últimos artigos da minuta do protocolo para 104 

discussões. Após a finalização do protocolo, a Coordenação retornou à Seção II - Do 105 

Acolhimento Judicial, para discussão da permanência dessa seção. Houve intensa 106 

participação dos presentes com ponderações, sugestões, acréscimos, supressões e 107 

modificações. Os encaminhamentos dessa reunião foram: Incorporar as sugestões da 108 

Dra. Valéria, titular da COINJ; Solicitar à Vara Cível da Infância e Juventude as 109 

sugestões e esclarecimentos de como ocorre os procedimentos na Vara após o 110 

acolhimento institucional emergencial para serem incorporadas no protocolo; naquela 111 

ocasião, ficou acordado entre os presentes, que será necessário a leitura atenta de toda a 112 

minuta, bem como do Primeiro Protocolo já existente que versa sobre o acolhimento 113 

institucional, objetivando a complementariedade dos dois documentos; Incluir no 114 

protocolo de maneira clara o conceito e a aplicabilidade do “Termo de 115 

Responsabilidade”. Em seguida fez o relato da reunião ocorrida em dezenove de agosto. 116 

Informou ao pleno que nesta reunião houve a apresentação das colaborações da 117 

Desembargadora Dra. Valéria Rodrigues Queiroz, representante titular da COINJ, 118 

também fizeram esclarecimentos quanto à Seção II - Do Acolhimento Judicial, em 119 

discussão acerca do texto da minuta do Protocolo. A reunião transcorreu com intensa 120 

participação dos presentes com ponderações, sugestões, acréscimos, supressões e 121 

modificações. Naquela reunião, as representantes Margarida de Lourdes Monteiro do 122 

Fórum de Abrigos e Nádia Sueli Costa do CMDCA/BH informaram que o Acolhimento 123 

Institucional de Crianças e Adolescentes está na pauta de estudo e debates do Fórum e 124 

do Conselho. Na reunião desta câmara temática em agosto foram tirados os seguintes 125 

encaminhamentos: Revisão da Minuta do Protocolo pela Secretaria Executiva; 126 

Reencaminhar a escala de riscos aos participantes da Câmara Temática; Aguardar os 127 

destaques na minuta do protocolo pelo Dr. José Honório – Juiz da Vara Cível da 128 

Infância e Juventude. Por fim, a Sra. Sandra Ferreira fez o breve relato da reunião 129 
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ocorrida em dezesseis de setembro, tendo como pontos de pauta: A reformulação dos 130 

artigos da Seção III - Do Acolhimento Judicial com ponderações, sugestões, acréscimos, 131 

supressões e modificações; Discussão dos encaminhamentos para apresentação da 132 

minuta protocolo no Pleno da Mesa de Diálogo; Propostas de estratégias de divulgação 133 

e capacitação da matéria do referido Protocolo. Naquela ocasião foram obtidos os 134 

seguintes encaminhamentos: Reunião extraordinária no dia seis de outubro, para ajustes 135 

finais da minuta do protocolo; Apresentar ao Pleno da Mesa de Diálogo em Outubro; 136 

Encaminhar a Minuta do Protocolo aos representantes da Mesa de Diálogo em tempo 137 

hábil para apresentação dos destaques na reunião do Pleno de outubro; Discutir a 138 

viabilidade de promover capacitação para rede de atenção à criança e adolescente de 139 

BH, após a aprovação do Protocolo. Sra. Sandra encerrou a sua apresentação e 140 

agradeceu. Em seguida o secretário passou a palavra ao pleno para manifestações e 141 

inscrições afetas aos temas apresentados pela Sra. Sandra Ferreira. “Importante diálogo 142 

nesta câmara! cumprimento todos os integrantes, uma pauta importante, sensível (...) 143 

essa câmara temática está cuidando com muito zelo, compromisso ético e técnico. 144 

Agradeço a cada um e cada uma, temos um produto e ele está „no forno‟, acreditamos 145 

que na próxima reunião do pleno a pauta será essa. Fantástica experiência coletiva!”. 146 

Dra. Eden Mattar, pediu a palavra e manifestou-se: “Bom dia a todas e todos, é um 147 

prazer estar aqui com vocês, nessa família. Estou até com receio da câmara temática 148 

acabar, por favor me incluam em outra, já não sei como ficar sem esse debate. São 149 

debates calorosos, sim, e também extremamente proveitosos, como se iluminassem as 150 

novas matizes, as novas oportunidades para crianças e adolescentes (...) Todos os 151 

órgãos que estão envolvidos nesse debate reconhecem que, embora calorosos, sempre 152 

são respeitosos e com compromissos dos seus membros em fazer o melhor. Na última 153 

reunião finalizamos, mas decidimos pensar, refletir sobre o que já se estruturou. (...) É 154 

uma responsabilidade grande trabalhar com esse protocolo no Município de Belo 155 

Horizonte, um divisor de águas. Será uma orientação também para outros municípios e 156 

instituições que possam trilhar esse caminho, não só da legislação e da parte prática, 157 

mas também a questão pedagógica, os ensinamentos e caminhos para aqueles que não 158 

participaram (...) Também principalmente para perceber como estamos com o olhar do 159 

futuro, tanto nas questões de doutrina, quanto de jurisprudências mundiais! O que no 160 

mundo se tem falado sobre essa temática, a questão do „ouvir‟ a criança, do 161 

adolescente ter acesso à justiça de forma consciente, e de garantir que a criança seja 162 

ouvida (...) Precisamos saber, conhecer os adolescentes, ter a visão de que o 163 

adolescente e a criança são sujeitos processuais. Com essa atenção, com trabalho 164 

humano, e não tendo um olhar „adultocêntrico‟, garantindo os interesses das crianças, 165 

as necessidades desses sujeitos de direito. Em vários trechos incutimos a fala e o desejo 166 

da criança e do adolescente. Será coroado esse trabalho. Mais uma ação que vai 167 

enaltecer o trabalho da Mesa de Diálogo (...) Em breve, traremos a finalização do 168 

nosso trabalho! Agradeço a todos e todas, na pessoa do coordenador, agradeço a 169 

acolhida, foi engrandecedor, pois aprendi muito a cada dia, com humildade, no intuito 170 

de acertarmos juntos , aprendemos congregando, compartilhando conhecimentos. 171 

Agradeço imensamente o carinho.” Dra. Eden Mattar finaliza suas considerações 172 
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elogiando as atividades da câmara e desejando um bom dia a todos. Sr. José Crus 173 

retoma a palavra: Belo horizonte é vanguarda em várias frentes, com compromisso 174 

ético, técnico e político daqueles que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. A 175 

fala da Dra. Eden é a tradução desse compromisso em várias frentes, esse relato 176 

sinaliza que estamos no caminho certo, e o diálogo que permite o consenso em todas as 177 

esferas, dá tradução com dignidade ao que está prescrito em nossa Constituição 178 

Federal. Traduzir essa prioridade absoluta exige muito esforço. Agradeço a gentileza e 179 

a humildade intelectual de todos que participam desse processo. Em seguida a diretora 180 

Sra. Daniele Carmona manifestou-se: “É desafiador falar depois dessa mulher 181 

magnífica, agradeço ao encontro, e à possibilidade de construção conjunta de 182 

conhecimento e de novas possibilidades. Agradeço muito à Sandra, que fez o relato da 183 

câmara juntamente com o Régis, coordenador. Sempre compromissados com a 184 

condução e facilitação do processo, na lógica da paciência histórica. (...) Esse trabalho 185 

tem a dimensão de uma conjuntura política, social, econômica, histórica, cultural... 186 

Quando nos debruçamos sobre um problema social, neste caso, afetos aos direitos das 187 

crianças e adolescentes, precisamos estar abertos a aprimorar, a ir além daquilo que 188 

está concreto, precisamos apostar numa realidade de uma sociedade mais atenta aos 189 

membros mais vulneráveis e frágeis na sociedade, que requerem mais proteção, assim 190 

como mais esforço, com muitas discussões teóricas e troca de saberes, sempre com 191 

atenção ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, 192 

diretrizes do CONANDA, CMDCA/BH, e como isso se conecta com a realidade de 193 

desproteção (...) Esse trabalho requer convergência de atuação, institucionalidade, 194 

clareza do papel de cada ator institucional, assim como do papel das políticas públicas 195 

(...) É preciso a compreensão de que o acolhimento é excepcional e provisório. 196 

Queremos que nossas crianças e adolescentes tenham direito a pertencer e integrar a 197 

sociedade, que não sejam violadas do direito à convivência familiar e comunitária. 198 

Contudo, diante de um risco grave que extrapola a convivência em família, como agir? 199 

Os critérios e parâmetros para atuação dos Conselhos Tutelares e das Unidades de 200 

Acolhimento Institucional, do próprio SUAS-BH (...) Isso é muito caro pra gente! 201 

Gratidão a cada um e cada uma que tem contribuído com a construção desse protocolo 202 

tão importante para orientar nossas ações.” Após manifestação da Diretora Daniele 203 

Carmona, a Sra. Sandra Ferreira fez suas considerações finais: “Só gratidão que quero 204 

trazer, estou com o coração alegre nesse momento de conclusão, agradeço a todos e 205 

todas que participaram dessa construção. O trabalho é intenso, acalorado, mas com 206 

muita paixão e muita responsabilidade, trilhamos juntos e temos um produto 207 

importante e rico que vai aprimorar a rotina de trabalho. Esta é uma fala de gratidão a 208 

todos.” O secretário José Crus também concluiu: “Estamos ansiosos e aguardando o 209 

produto.” Passou -se a palavra para Sra. Aiezha Flavia Pinto Martins, na qualidade de 210 

coordenadora, para apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática 211 

Parâmetros para Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas para Crianças e 212 

Adolescentes, iniciou sua apresentação: “Muito importante a fala da Dra Éden, uma 213 

fala motivadora. Atualmente estamos em fase de produção do protocolo, que vai fazer 214 

uma tradução dessa linguagem. A data da próxima reunião virtual via plataforma 215 
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Google Meet será no dia quatorze de outubro de dois mil e vinte um.” Deu início ao 216 

breve relato da reunião ocorrida em oito de julho, tendo como pauta: A apresentação da 217 

Minuta Preliminar do Protocolo para discussão e revisão dos integrantes da Câmara; 218 

Apresentação do cronograma da Câmara e Encaminhamentos; Definição da pauta da 219 

próxima reunião. Naquela ocasião a Secretaria Executiva apresentou o quadro de 220 

proposta do Protocolo e a minuta preliminar para discussão e revisão dos integrantes da 221 

Câmara; Houve discussões e sugestões para a Minuta do Protocolo. Foi discutido a 222 

importância de colocar na minuta o significado referente ao Registro/Renovação, 223 

Inscrição/Reavaliação, Qualidade e Eficiência, Programa e Serviço, execução direta e 224 

execução indireta; Foi discutido a diferença entre execução direta e indireta e a 225 

necessidade da emissão dos atestados de qualidade e eficiência; Importância de se ter 226 

clareza dos programas e serviços para o entendimento e parâmetros de eficiência e 227 

qualidade; Para a emissão dos atestados de qualidade e eficiência inscritos no Regime 228 

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, a Vara Infracional - CIA 229 

de BH segue os Parâmetros descritos na Resolução do CNJ nº 77 de 2009 e os dados do 230 

Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei. Também foi sugerido nesta 231 

reunião a viabilidade de elaborar a minuta do Protocolo com critérios de avaliação dos 232 

serviços e programas padronizados para os Conselheiros Tutelares. Na reunião de julho 233 

foram obtidos os seguintes encaminhamentos: A Secretaria Executiva e a coordenação 234 

da câmara temática elaborarão um quadro dos programas/serviços, articulando a 235 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais com os Regimes dispostos no  236 

ECA; A Secretaria Executiva e a coordenação da Câmara atualizarão a minuta do 237 

protocolo; Será elaborado um item que versa sobre a distinção entre execução direta e 238 

execução indireta; Dr. Afrânio titular da VICJ dará retorno dos 239 

procedimentos/documentação para emissão de atestados de qualidade e eficiência; Sra. 240 

Maria Cristina, Conselheira Tutelar, discutirá junto ao conjunto de conselheiros 241 

tutelares, a inclusão e importância da visita aos programas de atendimento e 242 

padronização dos critérios de emissão do atestado; Sra. Nádia Sueli, representante 243 

titular do CMDCA/BH, compartilhará a minuta do protocolo com as comissões do 244 

CMDCA-BH para possíveis contribuições. Em seguida a coordenadora Sra. Aiezha fez 245 

o breve relato da reunião ocorrida em nove de setembro, tendo como pauta a 246 

apresentação da minuta do protocolo para discussões. Na ocasião houve intensa 247 

participação dos presentes com ponderações, sugestões, acréscimos, supressões e 248 

modificações. A minuta do Protocolo foi validada pela Câmara até o artigo vinte. 249 

Dentre os encaminhamentos, destacam-se: Continuidade da discussão dos demais 250 

artigos do protocolo a partir do artigo 21 e consultar Portaria SMASAC/SUASS nº 251 

193/2019 para subsidiar a continuidade da elaboração do Protocolo. Após finalização da 252 

apresentação da coordenadora Aiezha, Sr. José Crus agradeceu à coordenadora. 253 

Cumprimentou a todos os integrantes da câmara temática, cumprimentou em especial o 254 

Dr Afranio Nardy e em seu nome todos os integrantes da câmara. Diante da ausência de 255 

inscrições para comentários a apresentação deu continuidade aos trabalhos. O 256 

coordenador informou ao pleno que devido a realização de uma audiência pública nesta 257 

data na câmara municipal, será necessário ausentar-se, o coordenador passou a 258 
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condução e coordenação da Mesa de Diálogo para a diretora Sra. Daniele Carmona. 259 

Dando continuidade, Sra. Daniele Carmona passou a palavra para Sra. Simone 260 

Albuquerque para breve relato dos andamentos dos trabalhos na Câmara Temática 261 

Relação do SUAS com o Conselho Tutelar. A coordenadora Simone Albuquerque 262 

iniciou sua apresentação informando quanto à pauta das últimas reuniões, voltadas à 263 

discussão da minuta do Protocolo, a qual já encontra-se em fase de finalização e em 264 

breve será apresentada ao pleno. Teceu comentários aos trabalhos desenvolvidos no 265 

âmbito desta Câmara Temática: “Esse diálogo franco e fraterno é importante para 266 

compreendermos que o diálogo deve ser o primeiro caminho na relação do SUAS com 267 

o Conselho Tutelar, o encaminhamento é estratégia de diálogo horizontal importante, 268 

assim como os gestores do SUAS devem reconhecer o estabelecido na Instrução 269 

Operacional 04/2019, no sentido de que requisitar é prerrogativa do Conselho Tutelar 270 

e que temos obrigação de responder quando requisitados. Ao estabelecer os 271 

encaminhamentos como prioridade, também é importante a valorização do campo 272 

relacional no SUAS, muitas vezes as requisições e encaminhamentos chegam já dizendo 273 

em que serviço deve ser inserido, pra qual atividade e por quanto tempo (...) Estamos 274 

colocando no protocolo a importância da compreensão de que o SUAS atua no campo 275 

relacional, relações com as famílias e territórios, é importante que a inserção em 276 

processo de acompanhamento deva ser construída em conjunto com as famílias (...) 277 

Ficou clara a necessidade de tradução do respeito com a devolução das solicitações 278 

seja de encaminhamento, seja de requisições. Como se trata de uma política que 279 

interfere no campo das relações, é muito importante que o projeto seja construído com 280 

a família, o diálogo dessa construção amplia o caráter protetivo das famílias. Após 281 

suas considerações, destacou a importância das ações de vigilância socioassistencial 282 

estarem presentes no Protocolo. Finalizou dizendo que: Essa câmara temática tem uma 283 

participação muito importante do CMDCA/BH, participação das presidentas Sra. 284 

Nádia Sueli e Sra. Regina Mendes, essa participação tem sido muito importante. O 285 

CMDCA é o protetor das crianças e muito importante para que faça com que o SUAS 286 

proteja as crianças, assim como os Conselhos Tutelares. Agradeço também a Sra. 287 

Marilia de Dirceu e Sra. Viviane Colen, e também não posso deixar de dizer da 288 

importância, do Dr. Rodrigo Mesquita do MPT, e da importância da participação do 289 

Dr. Afrânio Nardy (...) a presença pública de pessoas públicas que primam pelo 290 

diálogo, pelo fortalecimento das relações. E por fim, agradeço aos conselheiros 291 

tutelares presentes (...) Neste momento de conjuntura de ameaça de direitos à crianças 292 

e adolescentes, expostos talvez como nunca, temos responsabilidade histórica grande 293 

de construir caminhos mais democráticos, participativos e construtivos, agradeço a 294 

cada um dos integrantes, vamos trazer ao pleno mais um trabalho muito importante que 295 

só vai nos fortalecer.” A Sra. Daniele Carmona retoma a palavra: “Obrigado Simone, 296 

mais que os relatos, o seu trabalho traduz um esforço coletivo de esforço dialógico de 297 

compreensão do papel de cada ator, ações conjuntas de proteção. Gostaria de abrir 298 

para manifestações” Após abertura para manifestações e inscrições a Sra. Eliete 299 

Rezende, titular da Diretoria de Proteção Social Básica manifestou-se: “Saliento a 300 

importância da contribuição dos nossos convidados, a discussão da natureza e do 301 
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momento da requisição, dentro do processo de garantia de proteção às crianças e 302 

adolescentes, foi muito importante. Esse percurso, a metodologia de cartografia, como 303 

percorrer por meio dessa metodologia, trazendo diferentes olhares, sobre a adoção da 304 

requisição, como essa adoção da requisição foi tomando caminhos diferentes, acabou 305 

se sobrepondo à dimensão da articulação de rede e do encaminhamento. Tornamos 306 

mais evidente na lógica de articulação de rede, nesse sentido é mais que desejável e 307 

coerente com as diretrizes do ECA, construir de fato efetivamente uma relação de rede, 308 

à medida que a gente faz uma construção na lógica do diálogo, por meio dos 309 

encaminhamentos. Essa câmara tem feito um debate rico, por vezes acalorados, por 310 

conta das práticas, diante de tantas situações, a adoção da requisição como primeira 311 

medida, muitas vezes não tem o alcance final de garantia de proteção. Registro ainda a 312 

Importância da participação do CMDCA/BH.”. Em seguida, a presidenta do 313 

CMDCA/BH, Sra. Nádia Sueli também manifestou-se: “Estamos buscando configurar o 314 

sentido de sistema numa postura mais parceira, para nós do CMDCA, todo corpo 315 

participativo, conselheiros, técnicos da secretaria executiva, somos um conjunto de 316 

pessoas tentando pensar o aprimoramento da política. Essa fala é de agradecimento, só 317 

de participar das discussões já temos ampliado nosso olhar, por mais difíceis que 318 

sejam. Toda equipe da secretaria executiva tem feito isso com cuidado e respeito à 319 

autonomia dos conselhos. Ampliar o olhar facilita o fluxo no exercício da proteção, por 320 

meio de um alinhamento horizontal e da pactuação para que tudo funcione bem (...) Se 321 

o tema está na Mesa de Diálogo é porque temos motivo para produzir esse consenso. 322 

Diante dos possíveis conflitos, até mesmo de interpretação, está sendo muito bacana. 323 

Agradeço o reconhecimento dessa aposta do CMDCA, de junto com a rede, melhorar 324 

os procedimentos, por meio da Mesa De Diálogo, buscando ser mais efetivo, mais 325 

eficaz na execução. Concordo com tudo que foi colocado pela Simone Albuquerque, 326 

Eliete Rezende e Daniele Carmona!” Foi dada palavra para a diretora Sra. Simone 327 

Albuquerque para que pudesse tecer suas considerações finais, ao passo em que 328 

manifestou-se: “Agradeço e nos esforçaremos para trazer o protocolo para o próximo 329 

pleno da mesa.” Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Andrea Passos, diante da 330 

ausência justificada do secretário Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria 331 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 332 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania e coordenador da Câmara Temática Disque 100, 333 

para que fizesse os informes dos encaminhamentos acerca desta Câmara. A pauta da 6ª 334 

reunião contemplou a apresentação sobre os principais avanços alcançados nas reuniões 335 

de alinhamento realizadas entre a SUDC e os Conselhos de Direitos; Apresentação 336 

sobre os principais pontos discutidos e avanços alcançados na reunião de alinhamento 337 

realizada entre a SUDC e a SUASS, visando a construção de fluxos internos de 338 

encaminhamento das denúncias advindas do Disque 100; Propostas para definição de 339 

cronograma das próximas reuniões de alinhamento entre os demais órgãos municipais 340 

(Secretaria Municipal de Saúde, Delegacias Especializadas, Ministério Público e 341 

Defensoria Pública). Já a sétima reunião desta câmara temática contemplou a 342 

apresentação sobre os principais avanços alcançados nas reuniões de alinhamento 343 

realizadas entre a SUDC e suas diretorias, sendo: Diretoria de Políticas para a 344 
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População LGBT - DLGBT e Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção da 345 

Igualdade Racial – DPIR; a apresentação da “Matriz de Responsabilidades” e a 346 

apresentação sobre os principais pontos discutidos e avanços alcançados na reunião de 347 

alinhamento realizada entre SUDC e SMSA. Os encaminhamentos mais recentes 348 

contemplaram: A Secretaria Executiva reforçará o convite à DPMG por meio do Dr. 349 

Vladimir responsável pela pauta LGBT; Encaminhamento do formulário da matriz de 350 

responsabilidade para todos/as, bem como deverão enviar a resposta até dia vinte de 351 

setembro; A reunião do dia oito de outubro terá como pauta a discussão dos fluxos com 352 

as competências e alinhamentos LGBT e igualdade racial (divisão de público/ divisão 353 

de linhas de atuação/ tipos de violação/ o que está previsto no fluxo para os 2 públicos). 354 

Após a finalização da apresentação da Sra. Andrea Passos, a diretora Sra. Daniele 355 

Carmona retomou a palavra e esclareceu que já foi publicado o fluxo, e nesse momento 356 

as construções são no sentido de cada órgão se localizar no seu papel e nas suas 357 

atribuições. Agradeceu a Sra. Andrea Passos pelo breve relato feito ao pleno, em 358 

seguida Daniele fez considerações ao conteúdo apresentado: Os diálogos da SUDC com 359 

a SUASS, SMSA, são importantes, para que na recepção das demandas do disque 100, 360 

elas não cheguem como denúncias para verificação da assistência social, é importante 361 

a tradução de denúncia para demanda de proteção (...) papel importante da SUDC, que 362 

assume a responsabilidade de ser o ponto focal de recebimento dessas denúncias (...) É 363 

preciso compreender se a denúncia tem informações essenciais, o quanto vai ser 364 

importante essa tradução, utilizando de estratégias e ferramentas que às quais 365 

possamos recorrer para essa tradução (...)  atualmente estamos na discussão dos fluxos 366 

relacionados a população LGBTQIA+ e desigualdade racial.”Ato contínuo, passou a 367 

palavra para a Sra. Andrea Passos, para suas considerações finais: “Agradeço muito o 368 

empenho de todos, neste importante espaço para conhecer a realidade do município e 369 

fazer as tratativas (...) muitas vezes as denúncias não trazem detalhes importantes para 370 

tratativas à denúncia, também é preciso observar a lei de proteção de dados (...)” 371 

continuou em síntese ratificando a importância dos órgãos que receberam o questionário 372 

enviarem as respostas, solicitou o preenchimento, o formulário ficará aberto para 373 

resposta até o dia primeiro de outubro. “é muito importante o preenchimento da matriz 374 

de responsabilidade”, agradeceu muito e parabenizou a todos e todas pela participação 375 

“estamos em construção para finalização dos fluxos tão importantes pro tratamento 376 

dessas demandas. Estamos à disposição para esclarecimentos e orientações.” A 377 

diretora Sra. Daniele Carmona destacou o calendário das próximas reuniões das câmaras 378 

temáticas e convidou aos titulares e suplentes para participação. “Basta formalizar por 379 

e-mail qual deseja participar e então passarão a receber as informações e convites 380 

para reuniões.” Após defecção das reuniões das Câmaras Temáticas houve a definição 381 

da pauta da reunião de outubro. Será deliberado na 17ª reunião: 1. A aprovação da Ata 382 

da 16ª Reunião realizada em setembro de dois mil e vinte um; 2. Apresentação dos 383 

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em outubro de dois mil e vinte um; 3. 384 

Apresentação da minuta do Protocolo de Acolhimento Emergencial.4. Definição da 385 

pauta da reunião de novembro; 5. Informes gerais. A pauta foi colocada em votação, os 386 

participantes manifestaram concordância por meio do chat. Em seguida, a diretora 387 
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destacou que em outubro o cronograma previa que a reunião fosse no dia vinte e oito, 388 

contudo, por ser ponto facultativo referente ao dia do servidor, isso pode inviabilizar a 389 

participação de muitos representantes. Considerando a importância da participação, 390 

sugerimos a antecipação para a terceira quinta-feira do mês, no dia vinte e um, no 391 

mesmo horário das nove ao meio dia. Solicitou a todos que manifestassem 392 

concordância, o que ocorreu em seguida mediante manifestação no chat. “Então o 393 

convite será enviado com a data alterada para vinte e um de outubro”. Em seguida 394 

passou a palavra ao pleno para aqueles que desejassem fazer informes: Sra. Renata, 395 

diretora de políticas para pessoas idosas, faz um convite “para amanhã às 10:00 396 

abertura do outubro prateado, convida a todas e todos, servidores, pois haverá um 397 

momento de homenagem aos servidores. Programação completa está no site da PBH.” 398 

Assim, nada mais havendo a tratar, a diretora Sra. Daniele Carmona, agradeceu a 399 

presença de todos e todas presentes, “pelas propostas de ampliação de proteção aqui 400 

apresentadas, muito obrigado pelas contribuições, desejamos saúde a todas e todos que 401 

possamos continuar nossas discussões e disponibilidade ao diálogo, relações empáticas 402 

com pessoas aguerridas é um alento e uma inspiração que nos motiva a permanecer 403 

juntos nessa luta em defesa e garantia de direitos.” e encerrou as atividades da Mesa de 404 

Diálogo neste encontro. Eu, Antonio Victor Gomes Costa, técnico da Secretaria 405 

Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – DRGD 406 

/Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente ata. 407 

 408 

 409 


