
Ata da 23ª 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. 
 

Aos vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois, de forma remota pela plataforma 1 

Google Meet realizou-se a vigésima terceira reunião ordinária da Mesa de Diálogo e 2 

Negociação Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça – 3 

Portaria oitenta e oito do ano de dois mil e dezenove da Secretaria Municipal de 4 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. Estiveram 5 

presentes nesta reunião, os representantes:  Maria Fernanda e Silva, suplente da 6 

Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da 7 

Subsecretaria de Assistência Social; Daniele Rodrigues Souza Carmona titular da 8 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Antônio 9 

Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de 10 

Direitos e de Justiça (DRGD); Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular da Diretoria 11 

de Proteção Especial (DPES); Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção 12 

Especial; Eliete Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; 13 

Patrícia da Silva Pinto suplente da Diretoria de Proteção Social Básica; Simone 14 

Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência 15 

Social (DGAS); Lucio Luiz Tolentino, suplente da Diretoria de Gestão do Sistema 16 

Único de Assistência Social (DGAS); Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria 17 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 18 

Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da 19 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio 20 

da Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente 21 

da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa (DPI); Tânia Cristina Silva de Oliveira, 22 

titular da Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial (DPIR); 23 

Anete Rodrigues dos Anjos suplente da Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção 24 

da Igualdade Racial (DPIR); Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de 25 

Políticas para as Pessoas com Deficiência – DPPD; Nívia Soares da Silva, titular da 26 

Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Roberto da Silva Araújo, suplente 27 

da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Márcia de Jesus Borges, 28 

suplente da Diretoria de Políticas para as Mulheres – DIPM; Letícia de Melo Honório, 29 

suplente da Secretaria Municipal da Educação; José Francisco da Silva, suplente da 30 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Afrânio José Fonseca Nardy, titular da 31 

Vara Infracional da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; João 32 

Márcio Simões, titular da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte; Rosimeire 33 
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Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Rosilene Alves de Souza, 34 

titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Elma Lopes titular do  Fórum Municipal de 35 

Abrigos; Luciana Teixeira, suplente do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de 36 

Assistência Social de Belo Horizonte; Eleusa Andrade Veiga, titular do Fórum 37 

Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Elaine Pinheiro dos 38 

Reis, titular do Conselho Municipal de Assistência Social; Adriana de Oliveira Lanza 39 

Moreira Orsine, suplente do Conselho Municipal de Assistência Social; Maria Thereza 40 

Nunes Martins Fonseca, suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 41 

Adolescentes; Eni Carajá Filho, suplente do Conselho Municipal da Igualdade Racial; 42 

Julia Maria Muniz Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas 43 

Gerais. Participaram também da reunião, Vanuza Bedetti – SUDC, Miriam Aparecida 44 

Mendes - SUDC; Daniela Flavia Fonseca Coelho da Secretaria Municipal da Saúde; 45 

Sandra Dos Santos Queiroz ASS. DH; Eloisa Sales - SUDC e Rosangela Alves. 46 

Ausências justificadas: José Crus, titular da Secretaria de Assistência Social, 47 

Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), por meio da Subsecretaria de Assistência 48 

Social (SUASS); Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a 49 

Pessoa Idosa (DPI); Daniella Lopes Coelho titular da Diretoria de Políticas para as 50 

Mulheres – DIPM; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal da 51 

Educação; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e 52 

Prevenção; Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, titular do Centro de Apoio 53 

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos 54 

Adolescentes de Minas Gerais; Ingrid Martins Esteves, suplente do Centro de Apoio 55 

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos 56 

Adolescentes de Minas Gerais; Élerson da Silva, suplente do Fórum Permanente de 57 

Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Rodrigo Mateus Zacarias, titular do 58 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Maria Cecília Andrade 59 

Dias Lobo Martins, titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas  por motivo de férias. 60 

Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde; Zarife Chalub 61 

Aguiar, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de 62 

Minas Gerais, devido a sobreposição de agenda. A diretora de relação do SUAS com os 63 

sistemas de garantia de direitos e de justiça, Sra. Daniele Carmona, em substituição ao 64 

secretário Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, que justificou ausência, abriu 65 

os trabalhos dando boas-vindas a todas e todos, em seguida apresentou as novas 66 
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integrantes da Mesa que estão presentes, e também apresentou as justificativas de 67 

ausência, contextualizou que a secretaria executiva recebeu muitas justificativas de 68 

ausência em razão das férias típicas no mês de julho. Nesse momento a representante da 69 

secretaria de saúde, Sra. Daniela informou que a formalização da indicação da SMSA 70 

ainda está em tramitação interna, e que em breve enviarão o ofício para regularização da 71 

representação e posterior publicação no Diário Oficial do Município. A diretora Daniele 72 

Carmona agradeceu as informações e posteriormente, passou a palavra para Sra. Maria 73 

Fernanda e Silva, que apresentou os membros da Secretaria Executiva composta pela 74 

agente governamental Kércia Torri, as Analistas de Políticas Públicas, Júnia Teixeira da 75 

Costa, Joanita Ude e os Orientadores Jurídicos Antônio Augusto Fonseca Guimarães, 76 

Antônio Victor Gomes Costa, Kioma Filipe Lage de Souza e Zilda Manuela Onofri 77 

Patente.  Em seguida, Sra. Daniele apresentou a pauta prevista para a reunião, qual seja: 78 

1. Aprovação da ata da 22ª Reunião realizada em junho de 2022; 2. Apresentação dos 79 

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas; 3. Definição da pauta da reunião do 80 

Pleno de julho; 4. Informes gerais. Consultou a todos se a ata está aprovada, não houve 81 

manifestação contrária à aprovação. Os participantes manifestaram concordância com a 82 

ata da reunião anterior por meio do chat. Aprovada a ata da vigésima segunda reunião 83 

da Mesa de Diálogo. Assim, passou a palavra a Sra. Daniele Carmona coordenadora 84 

deste Pleno que deu prosseguimento aos trabalhos conforme pauta. Em seguida foi dada 85 

a palavra à Sra. Andrea Passos, suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social, 86 

Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos e Cidadania e 87 

integrante da Câmara Temática Disque 100 para que fizesse os informes dos 88 

encaminhamentos acerca desta Câmara. Andréa Passos, representando o coordenador 89 

Thiago Alves, apresentou breve relato e informou que foram apresentados na reunião da 90 

câmara os fluxos de atendimento às crianças e adolescentes para avaliação e 91 

colaboração dos presentes, naquela ocasião foi acordado o envio dos fluxos para os 92 

representantes da Câmara Temática Disque 100. Como encaminhamentos da reunião 93 

desta câmara temática foi informado: O preenchimento da Matriz de Responsabilidade, 94 

segmento Criança e Adolescente por mais quatro órgãos, sendo os dados incluídos no 95 

relatório geral. O compilado foi enviado para os membros da Câmara Temática, em 96 

“formato aberto” (word), para análise e eventuais sugestões de alteração. Ainda como 97 

encaminhamento, abordou a articulação com a DEPCA para melhor articulação de 98 

fluxos. Como sugestão, foi ponderado evento de Formação, com o objetivo de melhor 99 
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compreensão das situações que são consideradas como crime. Encaminhamentos finais: 100 

Pactuação dos fluxos com a Polícia Civil; A Secretaria Executiva da câmara enviará o 101 

compilado da tabulação de dados da Matriz de Responsabilidade aos participantes que 102 

terão até o dia 05/08/2022 para enviar eventuais alterações; eventuais destaques na 103 

tabulação de dados da Matriz de Responsabilidade serão discutidos na próxima reunião 104 

da câmara temática disque 100. Andrea Passos informou que foi agendada a próxima 105 

reunião da Câmara Disque 100 para o dia 12/08/2022 (sexta-feira) de 9h30 às 12h. Após 106 

apresentação de breve relato da Andrea Passos, a diretora Daniele Carmona abriu para 107 

inscrições para debate e considerações. Não houve manifestação de outros integrantes 108 

do pleno. Passou -se a palavra para Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria 109 

de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (DGAS) para apresentação dos 110 

informes dos Trabalhos da Câmara Temática Parâmetros para Registros para Oferta de 111 

Programas para Crianças e Adolescentes no CMDCA-BH. Simone Albuquerque 112 

informa que assumiu a coordenação já com uma proposta de protocolo e “estamos 113 

discutindo essa proposta, fizemos uma leitura cuidadosa e atenciosa dos destaques que 114 

foram enviados condensados, tentando compreender e ter clareza do objeto do debate 115 

dessa câmara temática pois estamos discutindo as competências estabelecidas pelo 116 

ECA e CMDCA.” Informou que as sugestões de mudança na redação dos artigos da 117 

minuta do protocolo foram enviadas à secretaria executiva anteriormente pelos 118 

integrantes. Informou também que a Secretaria Executiva fez a apresentação do 119 

protocolo já com as sugestões enviadas para que houvesse a apreciação dos destaques 120 

enviados e discussão na câmara. Contextualizou que a minuta do protocolo apresentada 121 

aos integrantes durante a reunião da câmara foi objeto de novas discussões e os 122 

participantes fizeram novos destaques por meio de intervenções por microfone e 123 

também no chat daquela reunião. Pontuou os principais debates sobre aspectos gerais da 124 

minuta do protocolo: O que compete e o que não compete ao protocolo da Mesa de 125 

Diálogo; O que é de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 126 

Adolescente - CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social e o que vincula 127 

a temática com a política pública de assistência social. Informou que os trabalhos da 128 

câmara devem considerar as Resoluções do CMDCA-BH sobretudo para garantia de 129 

Fluxos do SUAS-BH com vistas a proceder a inscrição, registro e/ou reavaliação 130 

(atestados de qualidade e eficiência), ressaltando-se a distinção de inscrição e 131 

reavaliação. Contextualizou que o protocolo propõe esclarecer quais ofertas 132 
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governamentais - serviços/programas - devem ser inscritos no CMDCA e reavaliados 133 

mediante apresentação dos atestados de qualidade e eficiência, sendo importante 134 

descrever como será o fluxo “para dentro” do SUAS-BH. Por fim, informou sobre a 135 

discussão sobre a matricialidade na família como um princípio do SUAS que deve 136 

orientar a redação dos artigos do protocolo, pois quando se indica crianças e 137 

adolescentes presume-se também o trabalho social com as suas famílias. Os 138 

encaminhamentos da reunião desta câmara temática foram: fazer a retomada dos 139 

destaques de cada artigo, havendo reformulação de conteúdo e de redação até o atual 140 

artigo 9º; a Secretaria Executiva colocará os destaques na minuta e encaminhará aos 141 

participantes com antecedência mínima de 7 dias da 13ª reunião agendada; os 142 

participantes que fizeram destaques poderão encaminhar à Secretaria Executiva as 143 

sugestões de mudanças por escrito, com vistas a colaborar com a Secretaria Executiva 144 

na inserção de destaques. Agendada a próxima reunião da Câmara para o dia 145 

11/08/2022 (quinta-feira) de 9h30 às 12 horas. Após finalização da apresentação de 146 

breve relato, a diretora Daniele Carmona agradeceu e abriu para inscrições para 147 

manifestações.  Sr. Eni Carajá, pede a palavra para fazer considerações: “Muitas 148 

entidades civis estão abandonando a iniciativa de criação e colaboração ao estado, 149 

bem como apoio às políticas sociais. O que temos percebido é um refluxo pois a 150 

burocracia é tão grande que muitas entidades desistem e fecham as portas. Cartórios 151 

públicos cobram muito caro. Sugere que processo de entendimento para que uma 152 

instituição que presta serviço para Prefeitura de Belo Horizonte possa se exigir a 153 

regulamentação completa, contudo as instituições e movimentos sociais que precisam 154 

provar que existem e tem trabalho social relevante devem mostrar aquilo que elas 155 

fazem no dia a dia. As regulamentações mantêm a mesma linha de exigência e os 156 

movimentos sociais já não são mais institucionalizados.” A vice presidenta do 157 

CMDCA-BH Sra. Maria Thereza Fonseca também se manifestou para falar da 158 

constatação de “como foram boas as reuniões, muito bem organizadas e respeitosas”. 159 

Ratificou a fala da coordenadora Simone, mediante observação de que a câmara de 160 

parâmetros tem observado as resoluções e demais ações precípuas do CMDCA-BH. 161 

Após considerações dos representantes, Daniele Carmona passou a palavra novamente 162 

para Simone Albuquerque para  que fizesse as suas considerações finais. Simone 163 

cumprimentou Eni Carajá. “As entidades têm feito um esforço grande para que sejam 164 

reconhecidas, e o trato com o Estado seja feito de forma mais simples para algumas 165 
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entidades, para que a gente possa ter uma regulação que de fato traduza essa 166 

diferença. É bom lembrar que o MROSC foi ‘puxado’ pelas próprias entidades, ele foi 167 

feito de forma dialogada com as entidades para tentar desburocratizar. A tradução 168 

disso ela é uma outra história e tem a ver com um acúmulo e decisão de cada gestão 169 

municipal e de cada área (...) O próprio MROSC propõe formas de parceria diferentes, 170 

fomentos, nem todas as relações são de prestação de serviço (...) No âmbito do SUAS 171 

tivemos muitos avanços. Foi um esforço grande para que suas ofertas tanto 172 

exclusivamente estatais quanto pelas entidades fossem considerados serviços 173 

continuados. Isso tem a ver com o acúmulo da área. Isso não significa que resolvemos 174 

todos os problemas. O próprio conselho CMAS tem feito esforço para avançar na 175 

regulamentação das entidades de defesa e garantia de direitos, movimentos sociais que 176 

não necessariamente prestam serviços. É preciso avança nesse sentido (...) 177 

especialmente nessa câmara temática o ECA é de 1990 anterior à LOAS, e a LOAS 178 

também sofreu muitas modificações (...) Tentar ver se a gente facilita um pouco a 179 

compreensão das duas linguagens, especificamente para entidades que atendem 180 

crianças e adolescentes.”. Prosseguindo com a pauta, Sra. Daniele Carmona informou 181 

que antes de iniciar a apresentação de breve relato da Câmara Temática 182 

Regulamentação das Notificações de Situações de Violação de Direitos Contra Pessoa 183 

Idosa e a Pessoa com Deficiência, primeiramente precisa da validação do pleno ao seu 184 

nome que foi sugerido para fazer a coordenação da câmara. Colocou tal questão para 185 

apreciação e votação por meio do chat. Validada a indicação por unanimidade e sem 186 

ressalvas. Em seguida a diretora Daniele Carmona fez os informes dos trabalhos da 187 

Câmara Temática: A apresentação trouxe as razões para indicação do tema 188 

“Notificações de situações de violação de direitos contra a pessoa idosa e a pessoa com 189 

deficiência” para compor objeto de Câmara, trazendo os relatos de entraves, dúvidas e 190 

conflitos acerca do fluxo de notificação, instrumental a se utilizar, causas justificadoras 191 

para emissão de notificação, órgãos envolvidos em sua emissão e tratativas. Informou 192 

que na reunião houve também apresentação breve das normativas relacionadas ao tema 193 

da Câmara, tais como Estatuto do Idoso e Lei Brasileira de Inclusão, bem como a 194 

apresentação breve do escopo de atuação dos órgãos mencionados na legislação. Como 195 

encaminhamentos informou que a Subsecretaria de Direitos de Cidadania - SUDC 196 

levará à Câmara Temática estudo que diferencie os conceitos de denúncia, notificação e 197 

manifestação; a câmara deve se aprofundar na compreensão legal e normativa sobre a 198 
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obrigatoriedade de notificação pelos órgãos e serviços do SUAS em caso de 199 

identificação de violações contra idosos e pessoas com deficiência, com base na 200 

legislação atual, bem como aprofundar a compreensão legal e normativa sobre as 201 

responsabilidades específicas dos órgãos indicados nos Estatutos para o 202 

encaminhamento das notificações: Delegacia Especializada, Ministério Público, 203 

Conselhos de Direitos. Por fim, informou que após nivelamentos conceituais e 204 

normativos, deverão ser elaborados parâmetros que orientem sobre: quais situações 205 

devem ser notificadas; para qual órgão; e com qual instrumento/método, bem como a 206 

definição dos fluxos necessários. Informou que a próxima reunião está agendada para 207 

18 de agosto de 2022. Horário: 9h às 12h.  Finalizando seu relato, a diretora abriu para 208 

manifestação e complementação de informações ou possíveis dúvidas do pleno. A Sra. 209 

Daniela Flávia (SMSA) pede a palavra para fazer uma contribuição: “Aqui na saúde já 210 

temos o caráter compulsório dessa notificação e temos estabelecido essa notificação 211 

por meio da ficha SINAM, que possui um caráter estatístico. No caso de 212 

crianças/adolescentes e pessoas idosas temos as fichas protetivas, que são enviadas 213 

para as Diretorias Regionais de Assistência Social. Esse é o Fluxo de notificação que 214 

temos hoje na SMSA. Para além disso, dispomos de Guias de Atendimento, tanto para 215 

pessoas idosas em situação de violência, bem como para outros públicos específicos 216 

(criança, idoso e mulheres vítimas de violência). São documentos datados de dois mil e 217 

treze, e estão passando atualmente por uma revisão em linhas de cuidado de cada um 218 

desses segmentos (...). Sugeriu que a Secretaria Executiva possa avaliar envio de convite 219 

para participação de especialistas na câmara, “uma pessoa para contribuir e apresentar 220 

o que temos na saúde nosso guia de atendimento talvez possa contemplar essas 221 

situações”. Após manifestação da Sra. Daniela Flávia, a Sra. Maria Thereza Fonseca 222 

também pediu a palavra “No caso das pessoas com deficiência de zero a dezoito anos 223 

há também relação com o CMDCA, e em 2015 publicou-se uma Resolução que dispõe 224 

sobre a Ficha Protetiva de Notificação de Suspeita ou Confirmação de Violação de 225 

Criança e Adolescente. Essa ficha de notificação de suspeita ou confirmação tem 226 

caráter protetivo e já existe previsão que deve ser atualizada provavelmente na 227 

plenária de setembro. Também há previsão no âmbito da SUDC de uma reunião 228 

interessante com URBEL, segurança pública e SMEL, que se mostraram muito 229 

receptivos à ficha (...) Já possuem minutas de fluxo em andamento. Penso que o 230 

CMDCA por meio de convidados especialistas poderá contribuir com essa análise e 231 
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também em correlação de fichas com a saúde com cateter mais epidemiológica. Após 232 

considerações da vice presidenta do CMDCA, o secretário Sr. Thiago Alves Costa 233 

(SUDC) pediu a palavra também para comentar a apresentação de breve relato: 234 

“Usamos a palavra notificação para muitas coisas, mas os encaminhamentos podem 235 

ser muitos distintos como: encaminhar para atendimento, para informação, vigilância 236 

(...) importante reforçar como nosso debate é também para limpar e entender o que é 237 

esperado com essas notificações. Não se pode confundir as expectativas do que será 238 

feito com essas informações.” A Sra. Maria Thereza conclui: “Essa câmara é feliz pois 239 

vem logo depois do protocolo firmado com o Conselho Tutelar e já temos um benefício 240 

desse produto anterior”. Finalizadas as manifestações, a diretora Daniele Carmona 241 

informou que “...tudo que foi colocado aqui vai ser considerado no trabalho da 242 

Câmara Temática. O trabalho vai começar pelo nivelamento conceitual. Isso vai ser 243 

essencial: Primeiro nivelar para depois definir parâmetros e o produto da câmara. Vai 244 

ser muito importante mesmo a presença da saúde. Vai colaborar muito para separar o 245 

que cabe a cada política pública. Vamos considerar as resoluções do CMDCA, o ECA e 246 

as legislações específicas relativas a pessoas idosas e PCD. Estamos muito implicados 247 

e com muita vontade que o trabalho se dê atento à complexidade e com a celeridade 248 

possível e necessária.” Após conclusão, houve prosseguimento da pauta e rito da mesa 249 

mediante a projeção do calendário previsto para o segundo semestre, posteriormente 250 

houve a projeção do calendário das próximas reuniões das câmaras temáticas, seguido 251 

pela definição da pauta de agosto: 1. Aprovação da Ata da 23ª Reunião realizada em 252 

julho de 2022; 2. Relato dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras Temáticas; 3. 253 

Definição da pauta da reunião de setembro; 4. Informes gerais. Após projeção da pauta 254 

proposta, a diretora Daniele Carmona solicitou a manifestação no chat sobre aprovação 255 

da pauta. Todos de acordo com a proposta, não houve ressalvas. Considera-se aprovada 256 

a pauta da 24ª reunião da Mesa de Diálogo. Passou em seguida para os informes gerais. 257 

Daniele informa que nos dias 29 e 30 de julho haverá a etapa final da conferência 258 

municipal de juventudes. “Para saber como participar veja disponibilizado link no 259 

chat.” Em seguida indagou ao pleno se havia mais algum informe. Sr. Eni Carajá 260 

manifestou repúdio sobre utilização de crianças em campanhas eleitorais. A Sra. Miriam 261 

(SUDC) ressalta os dezesseis anos da lei Maria da Penha, haverá evento presencial, 262 

deixa o convite para participação. O secretário Sr. Thiago Alves Costa informa sobre o 263 

Agosto Lilás com programação de vários dias e espaços em referência ao combate da 264 



Ata da 23ª 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. 
 

violência contra mulher, link compartilhado no chat. Daniele solicita divulgação no 265 

grupo da mesa e Maria Fernanda disponibiliza as informações no grupo. Sr. José 266 

Francisco informa sobre lançamento de advogadas vinculadas à comissão da OAB: 267 

“Casa de pretas” que consiste no apoio à mulher negra vítima de violência, 268 

contemplando apoio psicológico, social e jurídico. “Acolhimento primordial! Fico 269 

contente com a iniciativa, algo que vem de encontro a esse momento tão grave de 270 

aumento exacerbado de violência contra mulher em especial da mulher negra”. Daniele 271 

Carmona agradece aos informes e destaca que “o fenômeno da violência se manifesta a 272 

partir das interseccionalidades, expressões da violência e violação de direitos.” 273 

Daniele Carmona indaga se há registro de algum outro informe. Não havendo nenhum 274 

registro, passou ao encerramento e agradecimentos finais, desejando saúde e disposição 275 

para o trabalho. Agradeceu a participação e as contribuições de todos e de todas as (os) 276 

integrantes desta Mesa de Diálogos do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos. 277 

Eu, Antônio Victor Gomes Costa, técnico da Secretaria Executiva da Diretoria de 278 

Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – DRGD /Subsecretaria de Assistência 279 

Social, lavrei a presente ata. 280 
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