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

Google Meet realizou-se a décima sétima 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 (SMASAC), por meio da Subsecretaria de 7 

Assistência Social (SUASS); Maria Fernanda e Silva suplente da Secretaria de 8 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de 9 

Assistência Social; Antônio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com 10 

o Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça (DRGD);  Regis Aparecido Andrade 11 

Spíndola, titular da Diretoria de Proteção Especial (DPES); Patrícia da Silva Pinto, 12 

suplente da Diretoria de Proteção Social Básica (DPSB); Simone Aparecida 13 

Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social 14 

(DGAS); Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de Assistência 15 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) por meio da Subsecretaria de 16 

Direitos de Cidadania (SUDC); Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de 17 

Políticas para a Pessoa Idosa (DPI); Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de 18 

Políticas para as Pessoas com Deficiência (DPPD); Joel Dias de Rezende Júnior, titular 19 

da Diretoria de Políticas para a População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais 20 

(DLGBT); Soraya Roberta Pereira suplente da Diretoria de Políticas de Reparação e 21 

Promoção da Igualdade Racial (DPIR) ; Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria 22 

Municipal da Educação (SMED); Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria 23 

Municipal de Saúde (SMSA); José Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal 24 

de Segurança e Prevenção (SMSP); Sandra dos Santos Queiroz Vieira, suplente do 25 

Conselho Municipal da Igualdade Racial; Paola Abreu, titular da Diretoria de Políticas 26 

para a Juventude - DPJU; Valéria Rodrigues Queiroz, Titular pela Coordenadoria da 27 

Infância e Juventude (COINJ / TJMG); Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular 28 

do  Fórum Municipal de Abrigos; Eleusa Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente 29 

de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, 30 

titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA); 31 

Regina Helena Cunha Mendes, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 32 

e Adolescentes (CMDCA); Joana de Resende Schiavon Carneiro, suplente  do Conselho 33 
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Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD); Maria Cecília Andrade 34 

Dias Lobo Martins, titular do Núcleos de Práticas Restaurativas (Centro de Defesa Zilah 35 

Spósito, Centro Universitário UNA/BH e Projeto Ciranda UFMG); Alexandre Henrique 36 

Oliveira Barbosa, titular da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 37 

Especializada em Defesa da Infância Infracional. Participaram também da reunião: Caio 38 

Costa Perona, da Procuradoria Municipal do Município e Guilherme Temponi Dias 39 

Godinho, da Procuradoria Municipal do Município; Ana Paula Cantagalli  - CMDCA; 40 

Enrico Martins - DPES; Eden Mattar - DPMG; Pedro Ribeiro - CENTRAL DE 41 

VAGAS/DPES; Miriam Aparecida Mendes - SUDC; Vanuza B. Da Silva - SUDC; 42 

Zarife Aguiar- COINJ. Ausências justificadas: 1) Daniele Rodrigues Souza Carmona, 43 

titular pela Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos (DRGD); 2) 44 

Eliete Cristina Rezende Costa titular pela Diretoria de Proteção Social Básica (DPSB); 45 

3) Marília de Dirceu Salles titular pela Secretaria Municipal da Educação (SMED);  4) 46 

Márcia Cristina Alves titular pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 47 

(SMSP); 5) Sandra Regina Ferreira, representante suplente da Diretoria de Proteção 48 

Especial; 6) Élia Brito da Cruz, suplente da Diretoria de Políticas para as Mulheres.  O 49 

Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a 50 

todas e todos, agradecendo a disponibilidade de cada um e endossando a importância 51 

desta Mesa, por conta de sua institucionalidade e a importância do fortalecimento do 52 

diálogo interinstitucional. Pontuou sobre a importância desta instância de diálogo, 53 

agradecendo a disponibilidade dos representantes dos órgãos ali presentes. Salientou a 54 

importância do desenvolvimento de relações mais estreitas e céleres com a finalidade de 55 

garantir o direito das pessoas e famílias. Neste ensejo, citou o objetivo de fortalecer a 56 

escuta mútua na solução de conflitos entre representantes do sistema de justiça, poder 57 

executivo, conselhos, órgãos profissionais, núcleos de justiça restaurativa, usuários, 58 

usuárias, etc.  Após solicitação da gravação, indicou a referência do site e dos materiais 59 

já produzidos por esta Mesa de Diálogos. Informou também sobre a existência de um  60 

grupo de Whatsapp com todos os membros da Mesa de Diálogo com a finalidade de 61 

partilhar informações. No ensejo, informou também o e-mail da mesa para contato. 62 

Pontuou o papel da secretaria executiva com apoio técnico, passando a palavra para 63 

Maria Fernanda e Silva, para que esta apresentasse a composição da secretaria executiva 64 

da Mesa de Diálogos composta pela agente governamental Kércia Torri, as Analistas de 65 

Políticas Públicas, Júnia Teixeira da Costa, Joanita Ude e Maria Thereza Fonseca e os 66 
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Orientadores Jurídicos Antônio Augusto Fonseca Guimarães, Antônio Victor Gomes 67 

Costa, Kioma Filipe Lage de Souza e Zilda Manuela Onofri Patente. Apresentada a 68 

composição, passou a explicitar algumas regras de bom convívio para condução da 69 

reunião, tais como, registro de presença no chat com explicitação se titular ou suplente, 70 

bem como nome e representação a qual representa. Ressaltou que as intervenções e 71 

dúvidas se darão majoritariamente pelo chat, sendo facultada sempre a possibilidade de 72 

manifestação via microfone. Pontuou a importância da atualização dos dados, 73 

sobretudo, tendo em vista a realidade das reuniões majoritariamente virtuais. Retomou a 74 

importância do grupo de Whatsapp no que tange às informações essenciais e 75 

convocatórias.  Deu boas-vindas às novas representações desta mesa, Dr. Márcio 76 

Rogério de Oliveira,  Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do Adolescente – 77 

Infracional (PJDCA - Infracional), Dra. Ana Carolina Garcia Costa, representante 78 

suplente da Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do Adolescente – 79 

Infracional (PJDCA - Infracional); Dr. Alexandre Henrique Garcia Barbosa , titular pela 80 

Defensoria Pública  do Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa da Infância 81 

Infracional (DEDICA/Infracional), Patrícia da Silva Pinto representante suplente pela 82 

Diretoria de Proteção Social Básica (DPSB/SUASS) . Em seguida, apresentou a pauta 83 

prevista para o dia de hoje: 1) Aprovação da ata da 16ª Reunião realizada em setembro 84 

de 2021; 2) Apreciação, debate e pactuação da minuta do protocolo do acolhimento 85 

institucional emergencial de crianças e adolescentes no âmbito de Belo Horizonte; 3) 86 

Informes dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas em outubro de 2021; 4) 87 

Definição da pauta da reunião de novembro; 5) Informes gerais. Passou à aprovação da 88 

pauta. Consultou a todos se a ata estava aprovada, não houve manifestação contrária à 89 

aprovação. Os participantes manifestaram concordância com a ata da reunião anterior 90 

por meio do chat. Maria Fernanda informou sobre a alteração trazida por Soraya 91 

Roberta Pereira que solicitou, via e-mail, a necessidade de retificação do nome da 92 

Diretoria a qual representa, qual seja, Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção à 93 

Igualdade Racial (DPIR). Aprovada a retificação, foi considerada aprovada a ata da 94 

décima sexta reunião da Mesa de Diálogo. Aprovada a ata, passou-se para o segundo 95 

ponto de pauta, com a apresentação da Minuta do Protocolo nº 002/2021 que dispõe 96 

sobre o fluxo de acolhimento institucional emergencial de crianças e adolescentes no 97 

âmbito de Belo Horizonte. José Crus informa que a Câmara temática foi instituída em 98 

2019 e realizou discussões acerca da elaboração do Protocolo. Destacou que a Câmara 99 
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realizou um trabalho primoroso e comprometido para com as crianças e adolescentes de 100 

Belo Horizonte, citando 22 reuniões desde a instituição da Câmara. Regis Spíndola 101 

pontuou a quantidade dos encontros de todo o grupo no âmbito geral da câmara 102 

temática, fazendo ponderações sobre a prevalência dos consensos frente aos dissensos, 103 

sobretudo nos primeiros encontros. Neste sentido, pontuou a importância de órgãos 104 

como a  Defensoria Pública  do Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa da 105 

Infância Infracional, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 106 

Coordenadoria da Infância e Juventude - COINJ / TJMG,  Conselho Municipal dos 107 

Direitos da Criança e Adolescentes, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, 108 

Superintendência Regional do Trabalho, Procuradoria Geral do Município (PGM), 109 

Fórum Municipal de Abrigos e demais convidados especialistas participarem da 110 

construção deste protocolo. Como consideração preliminar, pontuou que a primeira 111 

tarefa se deu sobre o conceito de emergência, lendo o conceito tomado como referência 112 

para o manual da Secretaria das Varas da Infância e Juventude do TJMG. Outro ponto 113 

importante da discussão foi sobre a escala de risco, com base na Escala de Risco 114 

Familiar de Coelho-Savassi, pontuando, a percepção da interrelação entre os fatores de 115 

risco. Ponderou sobre a importância de se observar e considerar na avaliação de cálculo 116 

de riscos as múltiplas violências como violência física, sexual, exploração do trabalho 117 

infantil, negligência, violência psicológica, abuso financeiro e violência patrimonial, 118 

além de outras situações de risco. Posteriormente, trouxe a estrutura do Protocolo nº 119 

002/2021, separando-o em capítulos, seções, títulos e anexos. José Crus retoma a fala e 120 

esclarece os procedimentos da reunião: primeiramente, diz que procederá à leitura da 121 

minuta, pontuando que serão tratados os destaques anteriormente recebidos via e-mail, 122 

bem como os que forem destacados no decorrer da leitura. Salientou que, caso não haja 123 

nenhuma intervenção, os artigos lidos serão considerados aprovados. Pediu que a 124 

secretaria executiva apoiasse, citando os artigos os quais foram feitos destaques prévios 125 

pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) para que fossem 126 

relidos e após primeira leitura completa, seria  aberta a discussão. Assim sendo, Régis 127 

Spíndola começou a leitura e foi sucedido por Antônio Augusto que a finalizou. 128 

Finalizada a leitura, Maria Thereza iniciou a leitura dos destaques. Por questões de 129 

ordem, as ponderações no chat foram colocadas em espera para analisar os marcadores 130 

da Sra. Regina Helena Cunha Mendes, suplente pelo Conselho Municipal da Criança e 131 

do Adolescente (CMDCA). Ao perguntar se todos estavam de acordo, houve 132 
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intervenções da Dra. Valéria Queiroz sobre a necessidade de substituição de "resolve" 133 

por "propõe". Regina Mendes defende a alteração pela palavra “propõe/proposição”, 134 

pois pontuou que “resolução” é um instrumento jurídico, um ato normativo e a alteração 135 

possibilitará a validação por outros Conselhos. Nádia Sueli pontua que a construção do 136 

protocolo foi um aprendizado para todos os participantes e, desde o início das 137 

discussões há a pretensão de transformar o protocolo em Resolução Conjunta dos 138 

conselhos. Simone Albuquerque pontua o esforço da aprovação e do comum 139 

entendimento acerca da necessidade de alteração do termo e solicita à Sra. Regina que 140 

esclareça, se possível, quais seriam as motivações para tais alterações. Regina retoma a 141 

palavra, explicitando que o protocolo deveria retornar para apreciação dos Conselhos, 142 

conforme entendimento em reuniões anteriores. Regina disse que a portaria que instituiu 143 

a Mesa de Diálogo prevê que os protocolos sejam discutidos e votados pelos conselhos 144 

municipal da criança e adolescente e de assistência social de Belo Horizonte. Nesse 145 

momento, Antônio Augusto cita a Resolução nº 193/2021 pontuando o "resolve" de 146 

forma mais ampla, esclarecendo que o termo resolução, em questão, não se trata do 147 

nome do documento, mas de um termo amplo. Dr. Alexandre Barbosa endossa as 148 

contribuições da Dra. Valéria apontando a necessidade de uma administração pública 149 

mais dialogal e menos adversarial, com a finalidade de não dispensar o trabalho que já 150 

foi desenvolvido até aqui. Pontua que atribuir ao CMDCA a posição de órgão superior é 151 

contraproducente. José Crus registra a importância da pontuação da contribuição do Dr. 152 

Alexandre e ressalta que a Mesa de Diálogo não tem a função de interferir ou substituir 153 

outros órgãos, reforça ainda a necessidade de nos atentarmos aos destaques mais 154 

substanciais para andamento dos trabalhos. Sra. Regina pede a fala e solicita que se 155 

registre em ata as discussões e encaminhamentos. Antônio Victor, da Diretoria de 156 

Relação com os Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça- DRGD pontua o art. 10º 157 

da Portaria 193/2019, bem como a Portaria nº 188/2019, que orienta a construção dos 158 

protocolos, onde fica determinado que se utilize a expressão “resolve”. Maria Fernanda 159 

continua a leitura. Quanto ao art. 5º, inciso VI, Regina Helena solicita a substituição do 160 

“agressor” por “suposto agressor”. Fato ponderado pela Dra. Valéria Queiroz, que 161 

esclarece a necessidade de se observar, de forma técnica, a forma como está disposto no 162 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras legislações pertinentes. No que 163 

tange ao Art. 12, Dra. Éden Mattar, convidada especialista pela Defensoria Pública de 164 

Minas Gerais, solicita a supressão de "sendo sua atuação imprescindível" a fim de não 165 
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obstruir a atuação de outros órgãos como a Defensoria Pública de Minas Gerais 166 

(DPMG). Dra. Valéria Queiroz pontua a importância de se incluir a Lei 13.431 que 167 

estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 168 

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 169 

Criança e do Adolescente) e ressalta a importância dos defensores na proteção da 170 

criança e do adolescente. No que tange ao art. 27, o CMDCA-BH entende pertinente a 171 

supressão da Escala de Risco. A Dra. Valéria Queiroz expõe a necessidade de manter a 172 

escala de risco de modo a balizar a subjetividade do Conselho Tutelar, por meio de um 173 

referencial teórico e técnico. Régis também destaca que não há uma violação do ECA, 174 

uma vez que a Escala de Risco não cria competências. Ana Paula Cantagalli, convidada 175 

especialista do CMDCA defendeu a supressão, avaliando ser prematura a adoção de tal 176 

metodologia de avaliação de riscos. Margarida Monteiro, por sua vez, pontua a 177 

necessidade de manter a Escala de Risco como um parâmetro apto a evitar o 178 

acolhimento indevido. Regina pontua que a subjetividade é inerente à natureza humana 179 

de forma que entende por inadequado reduzir a vida de crianças e adolescentes a um 180 

"score". Dra. Valéria rebate, pontuando que não se trata de excluir a subjetividade, mas 181 

de balizar a objetividade. Regina disse não é possível quantificar situação de risco como 182 

está proposto, pois são fatores subjetivos. Continuou sua fala, dando exemplos. Uma 183 

mesma negligência que teve um impacto para uma criança, poderá ter outro para outra 184 

criança. No entanto para as duas terá a mesma pontuação.  Além do mais, por exemplo, 185 

estupro são 5 pontos. Se uma criança sofreu uma violência sexual no âmbito familiar, 5 186 

pontos não permitem o acolhimento institucional. São necessários 22 pontos. No 187 

entanto, se não se conseguir o afastamento do agressor, esta criança poderá ser 188 

encaminhada para o acolhimento para a sua própria proteção e se seguir este sistema de 189 

pontuação, isto não seria possível.  O que é necessário é uma análise muito criteriosa de 190 

diversos fatores, como até foi explicitado pelo protocolo, que são fatores relevantes, 191 

mas sem pontuá-los. 192 

No que tange às anotações do art. 41, Dra. Valéria pontua a possibilidade de o/a juiz/a 193 

decidir de forma liminar sem a consulta das partes. Registra-se as ponderações do Dr. 194 

Alexandre ainda sobre a necessidade de definir parâmetros para se evitar decisões 195 

arbitrárias. Diante das discussões, José Crus sugere que a Câmara Temática do 196 

Acolhimento Institucional Emergencial, discuta sobre os destaques apresentados no 197 

pleno e que na próxima reunião plenária, a minuta seja apresentada novamente com os 198 



Ata da 17ª 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. 
 

 

consensos. Todos os representantes concordaram com o encaminhamento. Após a 199 

finalização da apresentação, o Sr. José Crus agradeceu, passando a palavra para 200 

manifestações. Dra. Eden Mattar agradeceu a condução da Mesa de Diálogo do SUAS. 201 

Dra. Valéria Queiroz também registra os parabéns pela condução da Mesa e o caráter 202 

inovador desta política pública em Belo Horizonte. José Crus agradece as contribuições 203 

e replica os agradecimentos à Dra. Valéria Queiroz. Também agradece às contribuições 204 

e leitura atenta do CMDCA da presidente, Nádia Alves, e da vice-presidenta Regina 205 

Helena, que proporcionaram alinhamentos importantes e grandes reflexões. Regis 206 

Spíndola conclui com agradecimentos a todos os que participaram das discussões e da 207 

construção da Minuta do Protocolo apresentado. Após agradecimentos, a pauta da 208 

próxima reunião do pleno foi aprovada via chat. Desejando saúde a todos e todas, José 209 

Crus encerrou as atividades da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Zilda Manuela 210 

Onofri Patente, técnica da Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema 211 

de Garantia de Direitos – DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente 212 

ata. 213 


