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Aos vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, de forma remota pela 1 

plataforma Google Meet realizou-se a vigésima quarta reunião ordinária da Mesa de 2 

Diálogo e Negociação Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de 3 

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

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

presentes nesta reunião, os representantes:  José Crus, titular da Secretaria de 6 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), por meio da 7 

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

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

Subsecretaria de Assistência Social; Daniele Rodrigues Souza Carmona, titular da 10 

Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de Direitos e de Justiça; Antônio 11 

Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com os Sistemas de Garantia de 12 

Direitos e de Justiça (DRGD); Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular da Diretoria 13 

de Proteção Especial (DPES); Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção 14 

Especial; Eliete Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; 15 

Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de 16 

Assistência Social (DGAS); Andrea Francisca dos Passos, suplente da Secretaria 17 

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

Subsecretaria de Direitos de Cidadania; Daniella Lopes Coelho, titular da Diretoria de 19 

Políticas para as Mulheres – DIPM; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria 20 

de Políticas para a Pessoa Idosa (DPEI); Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente 21 

da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa (DPEI); Luiz Henrique Porto Vilani, titular 22 

da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência – DPPD; Anete Rodrigues dos 23 

Anjos, suplente da Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial 24 

(DPIR); Nívia Soares da Silva, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e 25 

Adolescentes; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação; 26 

Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde; José Francisco 27 

da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Zarife Chalub 28 

Aguiar, suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de 29 

Minas Gerais; Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional da Infância e 30 

Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Elvira Miriam V. de Mello 31 

Cosendey, titular da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, Rosilene 32 

Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Luciana Teixeira, suplente do 33 
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Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; 34 

Eleusa Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de 35 

Belo Horizonte; Adriana de Oliveira Lanza Moreira Orsine, suplente do Conselho 36 

Municipal de Assistência Social; Maria Thereza Nunes Martins Fonseca, suplente do 37 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Alice Gerhart David, 38 

suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Vanessa 39 

Beco, suplente do Conselho Tutelar de Belo Horizonte. 40 

Participaram também da reunião na qualidade de convidados: Ana Paula Coutinho - 41 

Defensoria Pública de Minas Gerais, Daniela Fonseca da Secretaria Municipal de Saúde 42 

e Rita de Cássia Moreira. Justificaram ausência: Rosimeire Pinto da Silva, titular do 43 

Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria 44 

Municipal de Segurança e Prevenção; João Márcio Simões, titular da Defensoria 45 

Pública da União de Belo Horizonte, Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins – titular 46 

dos Núcleos de Práticas Restaurativas (Centro de Defesa Zilah Spósito, Centro 47 

Universitário UNA/BH e Projeto Ciranda UFMG), Eni Carajá Filho  - suplente do 48 

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, Wandelza Del 49 

Maetro Valin – titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 50 

Rodrigo Mateus Zacarias – titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 51 

Adolescente, Elaine Pinheiro dos Reis – titular do Conselho Municipal de Assistência 52 

Social de Belo Horizonte, Elma Lopes – titular do Fórum Municipal de Abrigos, Eden 53 

Mattar – titular da Defensoria Pública Especializada dos Direitos da Criança e do 54 

Adolescente do Estado de Minas Gerais. O Sr. José Crus, coordenador da Mesa de 55 

Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e todos, agradecendo a 56 

disponibilidade de cada um e endossando a importância desta Mesa, por conta de sua 57 

institucionalidade e a importância do fortalecimento do diálogo interinstitucional. 58 

Destacou que a Mesa de Diálogo conta com nova representação do Conselho Municipal 59 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Sra. Alice é pessoa com deficiência visual, 60 

por tal motivo a partir de agora será necessário fazer uma audiodescrição quando das 61 

manifestações por microfone. O secretário faz agradecimento à diretora Daniele 62 

Carmona pela condução da reunião do pleno no mês passado, da qual o coordenador 63 

não pode participar em razão de férias. O coordenador fez um resgate das apresentações 64 

realizadas na última reunião, bem como dos principais pontos debatidos nas câmaras 65 

temáticas. Prosseguiu sua fala ratificando o objetivo de se fortalecer a escuta mútua na 66 
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solução de conflitos entre representantes do sistema de justiça, poder executivo, 67 

conselhos, órgãos profissionais, núcleos de justiça restaurativa, usuários, usuárias, 68 

contando a mesa de diálogo com mais de cinquenta representações.  Passou a palavra 69 

para Maria Fernanda e Silva, suplente da Secretaria de Assistência Social, que 70 

apresentou os membros da Secretaria Executiva, composta pela agente governamental: 71 

Kércia Torri, as Analistas de Políticas Públicas: Júnia Teixeira da Costa, Sara Rodrigues 72 

de Campos Corgozinho e os Orientadores Jurídicos: Antônio Augusto Fonseca 73 

Guimarães, Antônio Victor Gomes Costa e Zilda Manuela Onofri Patente. Explicitou 74 

algumas regras de bom convívio para condução da reunião, tais como, registro de 75 

presença no chat com explicitação se titular ou suplente, bem como nome e 76 

representação a qual representa. Ressaltou que as intervenções e dúvidas se darão 77 

majoritariamente pelo chat, sendo facultada sempre a possibilidade de manifestação via 78 

microfone. Em seguida, José Crus apresentou a pauta prevista para o dia de hoje, qual 79 

seja: 1. Aprovação da ata da 23ª Reunião realizada em julho de 2022; 2. Apresentação 80 

dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas; 3. Definição da pauta da reunião do 81 

Pleno de julho; 4. Informes gerais. Consultou a todas e todos se a ata poderia ser 82 

considerada aprovada. Não houve manifestação contrária à aprovação. Os participantes 83 

manifestaram concordância com a ata da reunião anterior por meio do chat. Considerou-84 

se aprovada a ata da vigésima terceira reunião da Mesa de Diálogo. O Sr. José Crus deu 85 

prosseguimento às ações previstas na pauta, passando a palavra para a diretora Simone 86 

Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência 87 

Social (DGAS), para apresentação dos informes dos Trabalhos da Câmara Temática 88 

Parâmetros para Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas para Crianças e 89 

Adolescentes. Simone fez sua audiodescrição. Dentre as diversas discussões que 90 

ocorreram no âmbito desta câmara temática, a coordenadora deu destaque à intensa 91 

discussão quanto à conceituação e relação dos regimes de atendimentos descritos no 92 

artigo noventa do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sobre os programas 93 

e serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS. Destacou igualmente e de forma 94 

sintética sobre o debate acerca da Inscrição e/ou reavaliação de programas, em especial 95 

sobre a documentação referente ao orçamento, segundo a câmara, a mesma deve 96 

permitir a avaliação das receitas e despesas, conforme orientações do CMDCA/BH, e no 97 

que se refere ao poder público, deve-se considerar o orçamento aprovado, a saber, o 98 

PPAG- Plano Plurianual de Ação Governamental e LOA – Lei Orçamentária Anual. 99 
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Observou que também referente aos regimes de atendimento será preciso indicar e 100 

descrever na minuta do protocolo que os regimes de Semiliberdade e Internação não são 101 

ofertas do SUAS. Durante a sua apresentação de breve relato a coordenadora salientou a 102 

ideia de “Progressão” de qualidade na oferta dos serviços públicos: Programas, serviços 103 

e benefícios socioassistenciais, alinhados às diretrizes dos Conselhos afetos às 104 

normativas da política, baseados em indicadores da vigilância socioassistencial e a 105 

provisão orçamentária - (PMAS e Plano Decimal). Destaca, por fim, que não cabe ao 106 

SUAS e à Câmara Temática criar/deliberar sobre critérios para emissão de atestados de 107 

qualidade e eficiência. “Contudo, é preciso considerar os parâmetros balizados pelo 108 

CMDCA-BH e suas normativas.” A coordenadora Simone Albuquerque finaliza sua 109 

apresentação e manifesta-se: “O desafio da câmara está entre uma Assistência Social 110 

que muitos insistem em ver como dez anos atrás, e uma política de Assistência Social 111 

que projeta qualidade e eficiência para o futuro”. Finalizada a apresentação de breve 112 

relato, o Sr. José Crus agradeceu a apresentação da coordenadora e ratificou a forma 113 

como tem sido conduzido esse debate e construção. “Sabemos que a análise e 114 

compreensão de um padrão de qualidade requer um percurso que seja progressivo, 115 

vamos chegar a um resultado e produto muito importante, compreensão dos 116 

indicadores e avanços que precisamos alcançar na assistência social.” O coordenador 117 

então abriu para contribuições e complementação dos representantes. A Sra. Maria 118 

Thereza Fonseca, representante suplente do CMDCA, na titularidade, assim manifestou-119 

se: “A apresentação foi fiel. A câmara avança em tópicos desejáveis, especialmente nas 120 

interfaces entre qualidade e orçamento. O orçamento promove também qualidade, 121 

facilita se bem orientado. Essa questão vai além do CMDCA e transborda para o OCA 122 

(orçamento da criança e adolescente). (...) muito interessante a questão da progressão 123 

da qualidade da provisão pública... tem tudo a ver com os indicadores (...) uma 124 

avaliação baseada nas diretrizes do Conselho (...) é necessário tomar essas diretrizes 125 

como orientadores, para não correr o perigo de ter avaliações que não sejam objetivas 126 

e reconhecíveis.”. A Sra. Vanessa Beatriz Vida Schuch também se manifestou por meio 127 

do chat: “Fundamental a discussão sobre os parâmetros, primando pela qualidade da 128 

assistência prestada. Parabéns aos membros”. O secretário então solicita à coordenadora 129 

que faça as suas considerações finais. Simone Albuquerque conclui: “É muito 130 

importante o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 131 

CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social nessa discussão. Estamos 132 
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focando nosso compromisso para achar um caminho deste que é um conflito que vai 133 

requerer de nós esforço e compromisso de todos os membros dessa câmara temática 134 

(...) A Assistência Social deve ser compreendida como direito civilizatório, não 135 

podemos esquecer dessa premissa (...) A discussão também tem a ver com a construção 136 

de parâmetros nacionais. É preciso compreender as especificidades em âmbito 137 

municipal. Um esforço que estamos tentando trazer para a mesa. O mais animador é a 138 

disponibilidade para o diálogo. Agradeço aos Conselheiros Tutelares, COINJ, 139 

Ministério Público, TJMG. Agradeço a todos que estão colaborando de forma intensa. 140 

Próxima reunião será no dia 20/09/2022 às 09:30”. Após as considerações finais da 141 

diretora Simone, o Sr. José Crus passa a palavra para a diretora Daniele Rodrigues 142 

Souza Carmona, titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos 143 

e de Justiça, que fez apresentação de breve relato dos trabalhos da Câmara Temática 144 

Notificações de Situações de Violação de Direitos Contra Pessoa Idosa e a Pessoa com 145 

Deficiência. Dentre as muitas informações transmitidas, salientou que houve 146 

apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência sobre 147 

“papel dos conselhos de direitos de Belo Horizonte frente ao recebimento de 148 

notificações de situações de violação de direitos da pessoa com deficiência”; informou 149 

que o Conselho Municipal do Idoso – CMI também fez apresentação sobre o “papel dos 150 

conselhos de direitos de Belo Horizonte frente ao recebimento de notificações de 151 

situações de violação de direitos da pessoa idosa”; seguida de apresentação da 152 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania acerca dos conceitos de “denúncia”, “notificação” 153 

e “manifestação” que poderão ser aplicados ao tema.  A Secretaria Municipal de Saúde 154 

trouxe apresentação sobre o fluxo da notificação da saúde nos casos de violação de 155 

direitos contra a pessoa idosa e a pessoa com deficiência. A Coordenação da Câmara 156 

anota que, diante as discussões feitas até aqui no âmbito da Câmara, resta claro que são 157 

objetivos da notificação: 1 – investigação e responsabilização dos violadores (ODDs); 2 158 

– proteção ao violado e à família (políticas públicas); 3 – vigilância epidemiológica e 159 

vigilância socioassistencial (SUS e SUAS); 4 – controle social (Conselhos de Direitos). 160 

Informa que a próxima reunião da câmara ocorrerá no dia 15/09/2022 às 9h30. Finaliza 161 

sua apresentação dizendo: “Estamos nos atentando aos contextos que agravam violação 162 

de direitos e violência. Uma temática sensível, que nos desafia na esfera pública. 163 

Agradeço a todos que integram essa câmara temática, recém criada, mas que já 164 

sinaliza ao que veio. Muito orgulho dessa condução e daqueles que a integram.” O 165 
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secretário José Crus, abre para manifestações do pleno. A Sra. Simone Albuquerque 166 

manifesta-se: Parabenizo a todos, e gostaria de colocar uma questão: Essa discussão do 167 

papel de vigilância que a notificação exerce, ele é absolutamente importante! Tanto 168 

para proteção quanto para fins de vigilância.  Particularmente para a política de 169 

assistência social, um acúmulo que precisamos ter. Acho que seria importante se essa 170 

câmara pudesse também aprofundar a discussão lembrando que esse debate também 171 

passou pelo disque 100 e no fluxo de idosos e PCD a comunicação da denúncia do 172 

disque 100 é feita diretamente para a Assistência Social. Nós somos acionados pela 173 

ouvidoria nacional imediatamente. A Assistência Social tem uma responsabilidade de 174 

produzir monitoramento, temos portaria no município que traz a responsabilidade das 175 

informações de vigilância para a assistência social (...) Interessante que a câmara 176 

possa aprofundar esse debate, gostaria de lembrar que houve a discussão do disque 177 

100 e que seria muito importante que o SINAM fosse também utilizado pela vigilância 178 

socioassistencial na sua função de monitoramento. Na ficha do SINAM tem lá 179 

notificação pelo CRAS e CREAS. Esse desenho da ficha foi num momento onde o SUS e 180 

SUAS discutiam uma possível notificação integrada. A ficha foi feita, mas o caminho da 181 

informação não ficou estabelecido. A informação existe no SINAM e seria interessante 182 

que o protocolo pudesse fazer algum acordo de utilização do SINAM pelas duas 183 

vigilâncias(...) dizer que seria interessante a elaboração de boletins conjuntos entre as 184 

duas vigilâncias e um planejamento conjunto da proteção. Uma das estratégias de 185 

proteção é olhar conjuntamente e planejar conjuntamente, gostaria de fazer essa 186 

sugestão de aprofundarmos esse debate.” Em seguida a diretora Daniele Carmona 187 

retoma a palavra para suas considerações finais: “Contribuições valiosas para o trabalho 188 

na câmara. É fundamental que a vigilância não se traduza como mero registro, pois 189 

trata-se de uma função. A vigilância complementa a função de defesa de direitos. 190 

Agradeço a todos os integrantes da câmara pela responsabilidade e compromisso com o 191 

trabalho dessa câmara.” O coordenador e secretário José Crus agradeceu a apresentação 192 

de breve relato realizada, bem como às manifestações ocorridas. Segue sua fala dizendo 193 

ser necessário “organizar um debate para fomentar e aprofundar a discussão (...) 194 

Vamos pensar para a próxima reunião da mesa, se é possível trazer um convidado 195 

externo, um convidado que possa vir a subsidiar os trabalhos (...) temos que pensar em 196 

nomes de pessoas que possam trazer um debate externo, sejam acadêmicos ou de outros 197 

de órgãos, um debate para aquecer a mesa de diálogo, pode ser um momento 198 
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importante!” em seguida o coordenador indaga se há mais alguma contribuição à 199 

apresentação. Simone Albuquerque sugere convite para a Dra. Deborah Malta, da 200 

Universidade Federal de Minas Gerais, que foi diretora de vigilância do ministério da 201 

saúde e trabalhou por muitos anos no SINAM. Em continuidade à pauta da reunião, o 202 

secretário passou à aprovação da pauta para a próxima reunião do pleno, qual seja: 1. 203 

Aprovação da Ata da 24ª Reunião realizada em agosto de 2022; 2. Relato dos trabalhos 204 

desenvolvidos pelas Câmaras Temáticas; 3. Definição da pauta da reunião de outubro; 205 

4. Informes gerais. Houve então a sugestão de acréscimo: inserir ponto de pauta para 206 

contemplar o debate com convidado externo sobre notificações. Em seguida houve a 207 

aprovação da pauta da 25ª reunião com o acréscimo proposto. Os representantes 208 

manifestaram sua concordância por meio do chat. Considerou-se aprovada com a 209 

inclusão de ponto de pauta. Ato contínuo, o secretário José Crus passou aos informes 210 

gerais e indagou ao pleno se gostariam de fazer informes. O Sr. José Francisco da Silva, 211 

suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, manifestou-se: “Hoje a 212 

guarda municipal de Belo Horizonte celebra dezenove anos. Uma guarda diferenciada, 213 

que se destaca no Brasil em seu trabalho de prevenção. Faço convite para amanhã às 214 

dez horas, na praça da bandeira haverá uma sessão pública comemorativa a essa data. 215 

Com uma novidade: Nesse dia do aniversário se costuma certificar os agentes que 216 

tiveram desempenho qualificado, reconhecido pela própria guarda. Normalmente 217 

recebemos elogios, e solicita-se que seja colocado na pasta do servidor esse elogio. É 218 

importante, mas é pouco, a comunidade precisa do reconhecimento público. Amanhã, 219 

vamos certificar os agentes que receberam elogios espontâneos através da ouvidoria. 220 

(...) Compreendemos que a correição é ato pedagógico, mas a boa prática tem efeito 221 

pedagógico gigantesco.” O secretário José Crus externa cumprimentos ao coronel 222 

Prates e a toda equipe da Guarda Municipal de Belo Horizonte, “patrimônio dos belo-223 

horizontinos e que nos apoia no convívio”. José Crus indaga se há registro de algum 224 

outro informe.  A Sra. Marília de Dirceu, titular da Secretaria Municipal de Educação 225 

manifestou-se: “Vamos realizar juntamente com a Diretoria de Políticas para Crianças 226 

e Adolescentes, um seminário presencial com a temática do trabalho infantil: Educação 227 

no trabalho infantil. Estamos fazendo uma mobilização das escolas para colocar na 228 

pauta pedagógica essa temática tão cara e também premiar as escolas que aderiram ao 229 

prêmio ‘MPT na escola’ e que a SMED já vem aderindo ao prêmio desde o ano de 2018 230 

(...) todo ano fazemos o convite, com professores envolvidos, disponibilidade de 231 
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material pelo MPT (...) também postamos em nosso portal, para que as escolas tenham 232 

acesso à diversidade de material orientador. Quando o convite estiver pronto, 233 

encaminharemos para a mesa!”. Em seguida, a Sra Maria Thereza Fonseca informou 234 

que foi publicada, no DOM, a resolução do CMDCA BH, que dispõe sobre a 235 

organização e a realização da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 236 

Adolescente. Solicitou à secretaria executiva que colocassem o link de acesso no chat. 237 

Posteriormente, a Sra. Nívia, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e 238 

Adolescentes – DPCA, também trouxe informe ao pleno: “Estamos realizando 239 

diagnóstico junto com a UFMG, na coordenação da execução com acompanhamento 240 

do COMPIA do CMDCA e também da DPCA/SUDC (...) agora no mês de agosto 241 

iniciaremos a pesquisa e diagnóstico.” Em seguida, a Dra. Ana Paula Coutinho (DPMG 242 

– DEDICA) manifestou-se: “Hoje estou nessa reunião maravilhosa, encantadíssima. 243 

Ainda não sou membra, mas numa posição ‘desconfortável’ pois estou aqui para 244 

substituir Dr. Alexandre Barbosa, fazendo um esforço hercúleo para estar na posição 245 

anteriormente ocupada por ele (...) Espero poder dar minha contribuição, acompanhar 246 

a apresentação de verdadeiros ‘professores’, pois estou praticamente na condição de 247 

estudante (...) uma oportunidade de ampliar a minha visão que por vezes fica restrita 248 

ao espaço de trabalho e nem sempre podemos ampliar o olhar, muito bom que estamos 249 

aqui com diversos atores do poder público e da sociedade civil.” O secretário José Crus 250 

agradeceu à Dra. Ana Paula Coutinho pelas palavras e pela disponibilidade para o 251 

diálogo. Não havendo nenhum outro registro de informe, passou ao encerramento. 252 

Agradecendo a participação e as contribuições de todos e de todas as e todos os 253 

integrantes desta Mesa de Diálogos do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos. 254 

Eu, Antônio Victor Gomes Costa, técnico da Secretaria Executiva da Diretoria de 255 

Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – DRGD /Subsecretaria de Assistência 256 

Social, lavrei a presente ata. 257 
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