
Ata da 22ª 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 trinta de junho de dois mil e vinte e dois, de forma remota pela plataforma Google 1 

Meet realizou-se a vigésima primeira 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); Sandra Regina Ferreira, 12 

suplente da Diretoria de Proteção Especial; Eliete Cristina Rezende Costa, titular 13 

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

Proteção Social Básica; Thiago Alves da Silva Costa, titular da Secretaria Municipal de 15 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de 16 

Direitos de Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas 17 

para a Pessoa Idosa (DPI); Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de 18 

Políticas para a Pessoa Idosa (DPI); Tânia Cristina Silva de Oliveira, titular da Diretoria 19 

de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial (DPIR); Daniella Lopes 20 

Coelho titular da Diretoria de Políticas para as Mulheres – DIPM; Marília de Dirceu 21 

Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação; José Francisco da Silva, suplente da 22 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Zarife Chalub Aguiar, suplente da 23 

Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Eden 24 

Mattar titular da Defensoria Pública Especializada dos Direitos da Criança e do 25 

Adolescente do Estado de Minas Gerais; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho 26 

Tutelar de Belo Horizonte; Elvira Miriam V. de Mello Cosendey, titular da 27 

Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais; Rosilene Alves de Souza, 28 

titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Elma Lopes titular do  Fórum Municipal de 29 

Abrigos; Jhennifer Perfister, titular do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de 30 

Assistência Social de Belo Horizonte; Luciana Teixeira, suplente do Fórum dos 31 

Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Eleusa 32 

Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo 33 
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Horizonte; Elaine Pinheiro dos Reis, titular do Conselho Municipal de Assistência 34 

Social; Adriana de Oliveira Lanza Moreira Orsine, suplente do Conselho Municipal de 35 

Assistência Social; Rodrigo Mateus Zacarias, titular do Conselho Municipal dos 36 

Direitos da Criança e Adolescentes; Maria Thereza Nunes Martins Fonseca, suplente do 37 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Eni Carajá Filho, suplente 38 

do Conselho Municipal da Igualdade Racial; Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, 39 

titular dos Núcleos de Práticas Restaurativas. Participaram da reunião como 40 

convidados/as: Vanuza Bedetti - Subsecretaria de Direito de Cidadania; Miriam 41 

Aparecida Mendes - Subsecretaria de Direito de Cidadania- SUDC. Justificaram 42 

ausência os seguintes representantes: Daniele Rodrigues Souza Carmona, titular da 43 

Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça, por motivo de 44 

férias regulamentares; Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do 45 

Sistema Único de Assistência Social (DGAS); Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da 46 

Secretaria Municipal de Saúde, devido à sobreposição de agendas; Andrea Passos, 47 

justificou ausência por motivo de férias; Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara 48 

Infracional da Infância e Juventude, justificou ausência por sobreposição de agendas. 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. O Coordenador da Mesa de Diálogo recordou a realização do  webinário 59 

intitulado Proteção Social Integral e defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes e 60 

suas famílias, realizado no mês de junho, que contou com a participação de atores de 61 

diversas áreas onde foram apresentados os protocolos que dispõe sobre o fluxo de 62 

acolhimento de crianças e adolescentes e sobre o aprimoramento dos fluxos entre o 63 

SUAS e os conselhos tutelares de Belo Horizonte. Ressaltou que o webinário contou 64 

com o acesso de mais de 2200 pessoas, e que está disponível para acesso na plataforma 65 

YouTube. Agradeceu e parabenizou aos que contribuíram em todo o processo. Passa a 66 
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palavra para Maria Fernanda que apresenta os membros da Secretaria Executiva 67 

composta pela agente governamental Kércia Torri, a Analista de Políticas Públicas, 68 

Júnia Teixeira e os Orientadores Jurídicos Antônio Augusto Fonseca Guimarães, 69 

Antônio Victor Gomes Costa, Kioma Filipe Lage de Souza e Zilda Manuela Onofri 70 

Patente. Na oportunidade, indica a página virtual que está disponível o material da Mesa 71 

de Diálogos. Informou também sobre a existência de um grupo de Whatsapp com todos 72 

os membros da Mesa de Diálogo com a finalidade de partilhar informações. No ensejo, 73 

informou também o e-mail da mesa para contato.  Explicitou algumas regras de bom 74 

convívio para condução da reunião, tais como, registro de presença no chat com 75 

explicitação se titular ou suplente, bem como nome e representação a qual representa. 76 

Ressaltou que as intervenções e dúvidas se darão majoritariamente pelo chat, sendo 77 

facultada sempre a possibilidade de manifestação via microfone. Pontuou a importância 78 

da atualização dos dados, sobretudo, tendo em vista a realidade das reuniões 79 

majoritariamente virtuais. Retomou a importância do grupo de Whatsapp no que tange 80 

às informações essenciais e convocatórias.  Em seguida, passou a palavra para o Sr. José 81 

Crus, que apresentou a pauta prevista para o dia de hoje: 1. Aprovação da ata da 21ª 82 

Reunião realizada em abril de 2022; 2. Apresentação dos trabalhos realizados pelas 83 

Câmaras Temáticas;  3. Definição da pauta da reunião do Pleno de julho; 4. Informes 84 

gerais. José Crus apresentou a inclusão de um terceiro item, que foi a apresentação do 85 

mapeamento dos conflitos e temáticas socioassistenciais e instituição de nova câmara 86 

temática. A pauta foi aprovada por todos os presentes. Passou-se à aprovação da ata e 87 

foi aberta a oportunidade para registro de solicitação de alteração. Não houve registros 88 

de alteração e a ata da 21ª reunião foi aprovada. Aprovada a ata da vigésima primeira 89 

reunião da Mesa de Diálogo. José Crus agradeceu mais uma vez aos presentes, e 90 

apresentou as justificativas de ausência. A Defensora Pública, Dra Eden Mattar 91 

apresentou, na oportunidade, uma justificativa de ausência do Defensor Público 92 

Alexandre Oliveira. Thiago Alves passou ao relato dos trabalhos da Câmara Temática 93 

do Disque 100. Foram apresentados os resultados da Matriz de Responsabilidade no 94 

segmento da Criança e do Adolescente. Apresentou relatório de alinhamento com a 95 

ouvidoria nacional dos Direitos Humanos acerca da utilização do sistema federal do 96 

disque 100. Informou que as tratativas foram realizadas pela Secretária Maíra e o termo 97 

já está em análise pela Procuradoria Geral do Município. Informou sobre a participação 98 

na audiência publica do dia 20/06/2022 com a finalidade de enfrentamento ao trabalho 99 
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infantil, onde foi estabelecido como encaminhamento uma reunião de alinhamento com 100 

a Superintêndencia de policia civil e com os conselhos tutelares de Belo Horizonte. 101 

Iniciaram um diálogo com a UFMG que está elaborando o sistema do governo federal 102 

para o disque 100. Jose Crus cumprimentou todos os integrantes da Câmara Temática 103 

do disque 100 e agradeceu pelos trabalhos que estão em andamento, que são 104 

extremamente importantes. Ressaltou que esteve com a Simone Albuquerque em Foz do 105 

Iguaçu, e que as boa notícias sobre os trabalhos que tem acontecido em Belo Horizonte 106 

tem chegado a outras partes do Brasil. Antonio Victor passou a apresentação dos 107 

trabalhos realizados pela Câmara Temática de Parâmetros para Registro na 11ª reunião. 108 

Informou que a nova coordenação passou a ser exercida por Simone Albuquerque, 109 

apresentou que o principal conflito é a emissão dos Atestados de Qualidade e Eficiência. 110 

Quais seriam os indicadores e os procedimentos para solicitação desses atestados e 111 

como a Câmara tem avançado de maneira positiva. O CMDCA e o CMAS têm 112 

acompanhado as discussões e entendem que é necessário avançar na discussão entre os 113 

conselhos e a câmara. Informou que a minuta do protocolo está em discussão e 114 

apreciação na câmara. José Crus apresentou o próximo ponto de pauta que é a 115 

necessidade de criação de uma nova câmara, a partir do levantamento realizado, das 116 

discussões que ocorreram desde o início da Mesa de Diálogo, bem como a partir do 117 

Questionário que foi encaminhado aos órgãos que compõem a Mesa de Diálogo, onde 118 

cada órgão poderia indicar até 5 temáticas. O questionário foi encaminhado a 52 119 

representações, sendo que 27 órgãos responderam ao questionário e 57 temáticas foram 120 

levantadas. Algumas das temáticas levantadas já estavam em discussão em outras 121 

instâncias, bem como nas câmaras temáticas já instituídas. Nesse sentido, para a 122 

avaliação da nova temática foram seguidos alguns critérios, quais sejam: atualidade da 123 

questão avaliada a partir da incidência transversal do conflito ou da temática 124 

socioassistencial e as discussões realizadas ao longo dos anos de 2021 e 2022, no 125 

âmbito das 4 câmaras temáticas já instituídas, temas que poderiam complementar as 126 

discussões já iniciadas nas outras câmaras temáticas,e observação e monitoramento no 127 

órgão gestor das temáticas nos conteúdos de requisições e solicitações advindas dos 128 

órgãos de Defesa e do Sistema de Justiça. Duas temáticas importantes a serem tratadas 129 

são: 1- a necessidade de regulamentação e notificação de violação de direitos contra a 130 

pessoa idosa e a pessoa com deficiência. Ressaltou que há ausência de fluxos 131 

municipais e que há a necessidade de regulamentar entre o SUAS e as demais políticas 132 
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públicas setoriais e os órgãos de defesa e garantia de direitos, os parâmetros 133 

interinstitucionais e instrumentos adequados para a notificação de situações de violação 134 

de direitos contra a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, considerando as atribuições 135 

específicas de cada órgão conforme previsto na legislação federal (Estatuto do Idoso e 136 

Lei Brasileira de Inclusão); 2- o aprimoramento do fluxo para o acolhimento 137 

institucional da pessoa idosa, considerando o direito à convivência familiar e 138 

comunitária, os preconceitos em relação ao etarismo, o princípio da excepcionalidade, a 139 

necessidade de nivelamento conceitual e a necessidade do aprimoramento do 140 

acolhimento institucional da pessoa idosa. Na sequência, Jose Crus abriu espaço para 141 

que os presentes se manifestassem. Regis Spindola se manifestou ressaltando a 142 

participação do CMI na nova câmara e destacou que as duas temáticas são muito 143 

importantes e complementam uma à outra, mas seguindo uma sequencia, a da 144 

notificação seria a primeira a ser instituída e a câmara do acolhimento de idosos a 145 

segunda. José Crus solicitou à Secretaria Executiva que projetasse os Considerandos 146 

novamente e solicitou que compartilhasse com todos. Maria Fernanda apontou a 147 

importância da discussão e construção de fluxos municipais sobre a necessidade de uma 148 

ficha de notificação, a partir das demandas que têm chegado para a SUAS de Belo 149 

Horizonte. Renata manifestou concordância com a importância dos dois temas, sendo 150 

mais necessário a discussão iniciar pela regulamentação da ficha de notificação. Eliete 151 

aponta para a importância do amadurecimento institucional sobre as temáticas 152 

discutidas na reunião de hoje, e sobre o envolvimento dos diversos atores institucionais 153 

na construção da ficha de notificação. Maria Thereza propõe tratar as duas temáticas na 154 

mesma câmara. José Crus compreende que há uma convergência no entendimento sobre 155 

a importância dos temas. Regis propõe iniciar pela ficha de notificação, considerando a 156 

convergência das manifestações. Miriam Mendes, considerando as notificações que têm 157 

chegado no CMI, entende que a ficha de notificação de violência contra pessoas idosas 158 

é importante de ser tratada com maior urgência. José Crus propõe a votação no chat. A 159 

maioria dos presentes aprovou a instalação da Câmara Temática sobre a regulamentação 160 

da Ficha de Notificação de situações de violação de direitos contra a pessoa idosa e com 161 

deficiência. Em seguida orientou aos participantes que se manifestem junto à Secretaria 162 

Executiva sobre o interesse em participar das Câmaras Temáticas. Após, passou a 163 

definição da pauta da próxima reunião e a colocou em votação. Tendo sido aprovada a 164 

pauta da 23ª reunião da Mesa de Diálogo encerrou-se a reunião. José Crus indaga se há 165 
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registro de algum outro informe. Não havendo nenhum registro, passa ao encerramento. 166 

Agradecendo a participação e as contribuições de todos e de todas as (os) integrantes 167 

desta Mesa de Diálogos do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos. Eu, Kioma 168 

Filipe Lage de Souza, técnico da Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o 169 

Sistema de Garantia de Direitos – DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a 170 

presente ata. 171 

 172 

 173 


