
Ata da 21ª 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 28 de abril 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 do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de 3 

Justiça. Estiveram presentes nesta reunião, os representantes:  José Crus,  titular da 4 

Subsecretaria de Assistência Social; Maria Fernanda e Silva, suplente da Subsecretaria 5 

de Assistência Social; Daniele Rodrigues Souza Carmona, titular da Diretoria de 6 

Relação com os Sistema de Garantias de Direitos e de Justiça; Antônio Victor Gomes 7 

Costa, suplente da Diretoria de Relação com os Sistema de Garantias de Direitos e de 8 

Justiça; Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular da Diretoria de Proteção Social 9 

Especial; Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Social Especial; 10 

Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de 11 

Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular da Subsecretaria de Direitos de 12 

Cidadania; Andrea Francisca dos Passos, suplente da Subsecretaria de Direitos de 13 

Cidadania; Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de Políticas para a 14 

Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da Diretoria de Políticas para as 15 

Pessoas com Deficiência; Aiezha Flávia Pinto Martins, suplente da Diretoria de 16 

Políticas para a Juventude; Tânia Cristina Silva de Oliveira, titular da Diretoria de 17 

Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial; Nívia Soares da Silva, titular 18 

da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Viviane Martins Cunha 19 

representando a Diretoria de Políticas para a População LGBT; Letícia de Melo 20 

Honório, suplente da Secretaria Municipal da Educação; José Francisco da Silva, 21 

suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Dra. Éden Mattar, titular da 22 

Defensoria Pública Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado 23 

de Minas Gerais; Rosimeire Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo 24 

Horizonte; Vanessa Cristina de Jesus, suplente do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; 25 

Elvira Míriam V. de Mello Cosendey, titular da Superintendência Regional do Trabalho 26 

em Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo, titular do  Fórum Municipal 27 

de Abrigos; Luciana Aparecida Teixeira, suplente do Fórum dos Trabalhadores do 28 

Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Eleusa Andrade Veiga, titular 29 

do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo Horizonte; Elaine 30 

Pinheiro dos Reis, titular do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 31 

Horizonte; Adriana de Oliveira Lanza Moreira Orsine, suplente do Conselho Municipal 32 

de Assistência Social de Belo Horizonte; Maria Thereza Nunes Martins Fonseca, 33 
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suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Elen Azevedo 34 

Mariz, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane 35 

Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Eni Carajá Filho, 36 

suplente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial; Júlia Maria Muniz 37 

Restori, titular do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais.  Participou 38 

também da reunião, enquanto convidada especialista: Vanuza Bedetti, da Subsecretaria 39 

de Direitos de Cidadania. Presentes pela Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo: 40 

Antônio Augusto Fonseca Guimarães, Kércia Torri, Kioma Filipe Lage, Júnia Teixeira 41 

da Costa, Zilda Onofri. Ausências justificadas: Eliete Cristina Rezende Costa, titular 42 

da Diretoria de Proteção Social Básica, justificou ausência por motivo de licença 43 

médica; Patrícia da Silva Pinto, suplente da Diretoria de Proteção Social Básica, 44 

justificou ausência por sobreposição de agendas; Renata Martins Costa de Moura, titular 45 

da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, justificou ausência por sobreposição de 46 

agendas, Vanessa Beatriz Vida Schuch, representante titular da Secretaria Municipal de 47 

Saúde, justificou ausência por motivo de férias regulamentares; Marília de Dirceu 48 

Salles, representante titular da Secretaria Municipal da Educação, justificou ausência 49 

por motivo férias regulamentares; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal 50 

de Segurança e Prevenção, justificou ausência por sobreposição de agendas; Zarife 51 

Chalub Aguiar, representante suplente da Coordenadoria da Infância e Juventude do 52 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, justificou ausência por sobreposição de 53 

agendas; Dr. Alexandre Henrique Oliveira Barbosa titular da Defensoria Especializada 54 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes Ato Infracional, pelo fato do mesmo ter 55 

sido convocado para reunião presencial do Comitê Integrado de Apoio à Política 56 

Socioeducativa - CIAPS, a ser realizada na sede do GMF/TJMG; Jhennifer Perfister 57 

titular do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo 58 

Horizonte por motivo de férias e Rodrigo Mateus Zacarias titular do Conselho 59 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por sobreposição de agendas. O 60 

Sr. José Crus  abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e a todos. Agradeceu a 61 

disponibilidade de cada um e endossou a importância da Mesa, “por conta de sua 62 

institucionalidade e a importância do fortalecimento do diálogo interinstitucional (...) 63 

Percebo que estamos no caminho certo, estamos colhendo frutos dos trabalhos 64 

desenvolvidos na mesa, lembrar e celebrar a construção de 03 (três) protocolos 65 

institucionais (Disque 100, Acolhimento Emergencial de crianças e adolescentes, 66 
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relação do Suas com o Conselho Tutelar).” A diretora Daniele Carmona fez uma breve 67 

síntese sobre a construção desses protocolos, disponibilizou link da página virtual da 68 

Mesa de Diálogo para acesso aos documentos produzidos, link disponível no chat da 69 

reunião. Em seguida continuou: “É necessário disponibilidade de todos os órgãos de se 70 

abrir para o diálogo e topar essa proposta, com ações céleres para que possamos 71 

garantir direitos. Atualmente estamos com a missão de construir uma proposta de 72 

organização para um webiniário sobre os dois protocolos pactuados recentemente” 73 

(referindo-se aos protocolos Relação do SUAS com CT e Acolhimento Emergencial). 74 

Neste ensejo, citou o objetivo de fortalecer a escuta mútua na solução de conflitos entre 75 

representantes do sistema de justiça, poder executivo, conselhos, órgãos profissionais, 76 

núcleos de justiça restaurativa, usuários, usuárias, entre outros. Passou a palavra para 77 

Maria Fernanda e Silva, coordenadora técnica da DRGD, que apresentou os membros 78 

da Secretaria Executiva composta pela agente governamental Kércia Torri, as Analistas 79 

de Políticas Públicas, Júnia Teixeira da Costa, Joanita Ude e os Orientadores Jurídicos 80 

Antônio Augusto Fonseca Guimarães, Antônio Victor Gomes Costa, Kioma Filipe Lage 81 

de Souza e Zilda Manuela Onofri Patente. Na oportunidade, indicou novamente a 82 

página virtual que está disponível com todo o material da Mesa de Diálogos. Informou 83 

também sobre a existência do grupo de Whatsapp com todos os membros da Mesa de 84 

Diálogo com a finalidade de partilhar informações. No ensejo, informou também o e-85 

mail da mesa para contato.  Explicitou algumas regras para reunião, tais como, registro 86 

de presença no chat. Ressaltou que as intervenções e dúvidas se darão majoritariamente 87 

pelo chat, sendo facultada sempre a possibilidade de manifestação via microfone. 88 

Passou então a palavra para a nova integrante da Mesa, a Sra. Denise Maria Pereira de 89 

Castro, nova titular do Conselho Municipal da Igualdade Racial, a Sra. Denise 90 

agradeceu a todos e disse que espera contribuir com as atividades da Mesa. Passada a 91 

palavra ao novo integrante Sr. Eni Carajá Filho, suplente do Conselho Municipal da 92 

Igualdade Racial que informou estar com problemas técnicos, não sendo possível usar o 93 

microfone naquele momento o Sr. José Crus prosseguiu com a apresentação da pauta, 94 

qual seja: 1. Aprovação da ata da 20ª Reunião realizada em março de 2022; 95 

2. Apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas e contextualização 96 

do andamento da Câmara Temática de Parâmetros para Registro de Entidades e Oferta 97 

de Programas para Crianças e Adolescentes no CMDCA-BH; 3. Devolutiva da proposta 98 

de organização do Webinário para lançamento dos 02 (dois) protocolos, a 99 
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saber:   Protocolo nº 001/2022 que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais 100 

envolvendo o acolhimento institucional emergencial de crianças e adolescentes no 101 

âmbito do município de Belo Horizonte;   Protocolo nº 002/2022 que dispõe sobre o 102 

aprimoramento das relações institucionais entre o Sistema Único de Assistência Social e 103 

os Conselhos Tutelares no município de Belo Horizonte, bem como a proposição de 104 

fluxos municipais entre os Conselhos Tutelares e a SUASS/SMASAC. 4. Definição da 105 

pauta da reunião de maio; 5. Informes gerais. Em relação à ata, informou que a 106 

Secretaria Executiva encaminhou no dia 20/04/2022 a convocação para esta reunião e 107 

também a ata da 20ª reunião, realizada em março de 2022, para apreciação e envio de 108 

considerações. Salientou que não recebemos por e-mail, alterações a serem retificadas 109 

na ata. Não havendo manifestação contrária à aprovação, a ata da 20ª Reunião da Mesa 110 

de Diálogos foi aprovada. Após aprovação da ata, passou a palavra ao Antônio Victor, 111 

técnico da Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo, que acompanha os trabalhos 112 

desenvolvidos pela Câmara Temática de Parâmetros para Registro de Entidades e Oferta 113 

de Programas para Crianças e Adolescentes no CMDCA-BH para uma breve 114 

contextualização do andamento da Câmara. Antônio Victor iniciou a apresentação 115 

destacando a composição da Câmara Temática, salientando algumas alterações 116 

posteriores. Ilustrou o desenvolvimento da câmara no decorrer das reuniões. Fez uma 117 

síntese das atividades realizadas pela câmara como: análise e discussões acerca dos 118 

registros, inscrições, emissão de atestados de qualidade e eficiência, como tais atestados 119 

são emitidos; exposição do CMDCA/BH acerca das Recomendações já elaboradas pelo 120 

Conselho sobre essa temática (em especial para emissão de atestados de qualidade e 121 

eficiência); exposição do Conselho Tutelar acerca da documentação exigida e dos 122 

parâmetros para emissão de atestados; exposição da Vara Cível da Infância e Juventude 123 

TJMG sobre documentação exigida e dos parâmetros para emissão de atestados – 124 

presença do juiz Dr. José Honório Rezende; exposição do Serviço de Acolhimento 125 

Institucional (convidado especialista Enrico Martins), importância de se criar 126 

parâmetros, entraves na interlocução entre o SUAS, SGD, SJ, CMDCA e desafios das 127 

entidades da sociedade civil parceiras; exposição da Gerência de Gestão dos Serviços de 128 

Proteção Social Básica (GGPSB) que apresentou os programas e serviços da PSB do 129 

SUAS-BH – Convidada especialista: Haydée Magna Gonçalves; exposição da Gerência 130 

de Gestão dos Serviços de Média Complexidade (GGSMC) que apresentou os 131 

programas e serviços da PSE de Média Complexidade do SUAS-BH – Convidado 132 
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especialista: Marcel Belarmino; exposição sobre Programa Família Acolhedora e 133 

Programa Família Extensa Guardiã – PROFEG – Convidada especialista: Valéria 134 

Cardoso; elaboração e devolutivas ao Formulário para diagnóstico do conflito, entraves 135 

e documentação que foi enviado a todos os integrantes; dilação do prazo para conclusão 136 

da câmara e exposição da Secretaria Executiva sobre a Portaria SMASAC 193/2019 que 137 

versa sobre a construção de Protocolos; Início da elaboração da Minuta. Como 138 

principais avanços percebidos citou importante avanço no campo da concepção: 139 

discussão e materialização na minuta do Protocolo dos conceitos de: registro, inscrição, 140 

programas, serviços socioassistenciais, avaliação e reavaliação, atestados, programas 141 

governamentais socioassistenciais de execução indireta (parceria); elaboração de 142 

formulário pela SE que posteriormente foi preenchido pelos integrantes da câmara, 143 

visando localizar o conflito, realizar diagnóstico da situação e identificar documentação 144 

utilizada pelos atores envolvidos; elaboração (com base nas devolutivas do formulário 145 

de diagnóstico e na legislação [ECA, Resoluções do CMDCA e atos normativos do 146 

TJMG e CNJ]) dos conceitos de QUALIDADE e EFICIÊNCIA; elaboração (com base 147 

nas devolutivas do formulário de diagnóstico e na legislação [ECA, Resoluções do 148 

CMDCA e atos normativos do TJMG e CNJ]) dos PARÂMETROS DE QUALIDADE 149 

E EFICIÊNCIA para execução dos programas e serviços socioassistenciais. Passando a 150 

palavra para Aiezha Pinto para sua despedida da Coordenadoria da Câmara Temática, 151 

foram salientados agradecimentos e a importância da divulgação do tema para além dos 152 

Conselhos do Direito da Criança e Adolescente. Também pontua a importância de se 153 

publicizar os conceitos de registro e inscrição. Pontua a sua trajetória profissional e sua 154 

atual vinculação ao Centro de Referência a Juventude - CRJ. Por fim, cita a indicação 155 

de Simone Albuquerque como atual coordenadora desta Câmara Temática pela sua 156 

expertise e acompanhamento dos trabalhos até então desenvolvidos. Com os votos de 157 

sucesso para Aiezha, José Crus passa a palavra para Simone Albuquerque que situa a 158 

magnitude do conflito trabalhado pela câmara, mas também pondera a importância do 159 

SUAS em cumprir os art. 90 e 91 do ECA. Sendo o atual estágio deste percurso de 160 

"como" cumprir essas diretrizes. Diz que está disponível, mas pondera que a 161 

contribuição da SUDC é imprescindível para encontrar um caminho para atender às 162 

decisões de forma menos tensionada possível. Relata estar tranquilizada haja vista a 163 

presença da vice-presidenta Maria Thereza Fonseca no CMDCA com sua experiência e 164 

comprometimento. Por fim, situa a importância da firmeza da Secretaria Executiva na 165 
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pessoa de Antônio Victor, que foi fundamental para o andamento dos trabalhos. Com a 166 

manifestação dos acordos pelo chat, José parabeniza Simone Albuquerque fazendo 167 

cumprimentos ao presidente do CMDCA, Rodrigo Zacarias, e à vice presidenta, Maria 168 

Thereza Fonseca, e ao secretário da SUDC, Thiago Alves. Reconhecendo o papel do 169 

CMDCA como guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes, situa seu 170 

compromisso com o aprimoramento das garantias. Posteriormente, foi passada a palavra 171 

para o Coordenador da Câmara Temática do Disque 100.  Ao apresentar a Câmara 172 

Temática do Disque 100, Thiago Alves pondera a dificuldade de interlocução com o 173 

governo federal e os esforços municipais para aprimoramento. Assim, esclarece que foi 174 

apresentada a tabulação das respostas ao formulário Google para coleta de informações 175 

dos órgãos que integram a rede de proteção, defesa e responsabilização do Município de 176 

Belo Horizonte para recebimento de manifestações de suspeita ou confirmação de 177 

violência/violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes, advindas da 178 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – Disque 100, conforme proposto pela 179 

Câmara Temática e deliberado pela Mesa de Diálogo e de Negociação Permanente do 180 

SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Justiça. Informa que por 181 

decisão dos membros da Câmara Temática Disque 100, considerando a importância das 182 

informações relativas aos 9 Conselhos Tutelares, assim como da necessidade de 183 

retificação de respostas, foi aberto um novo prazo para o preenchimento do formulário 184 

e, consequentemente, apresentação dos resultados. Situa, assim, a importância do 185 

Conselho Tutelar para que integrem o fluxo. Situa a retomada das discussões sobre as 186 

demandas dos povos indígenas em Belo Horizonte, conforme foi apresentado por Eni 187 

Carajá. Situa a importância de uma noção polissêmica na noção de manifestação. Assim 188 

sendo, tem-se a manifestação como forma primordial do Disque 100 e dos principais 189 

órgãos de ouvidoria.  Com a palavra, Simone Albuquerque pondera a importância de 190 

uma atuação integrada entre a proteção e a vigilância dentre a diversos segmentos como 191 

idosos e pessoas com deficiência, tendo em vista a diferenciação feita entre 192 

manifestação e notificação compulsória. Assim, solicita o aprofundamento do Secretário 193 

Thiago Alves sobre o tema.  O secretário Thiago Alves situa que embora pareça 194 

simples, a diferenciação é complexa e é um ponto de partida importante para 195 

averiguação das competências e maximização da atuação dos fluxos em rede. José Crus 196 

pondera que cada Protocolo tem sua importância, tendo em vista os conceitos que 197 

mobiliza, como o Protocolo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no âmbito 198 
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do SUAS/BH que converge ao trazer conceituação sobre violação de direitos e trabalho 199 

infantil. Parabenizando a atuação da Câmara Temática do Disque 100, salienta a 200 

importância do diálogo e da integralidade da proteção social. Pontua que o Disque 100 201 

tem provocado a gestão pública tendo em vista o questionamento do quantum de 202 

proteção é requerido pelos diversos núcleos familiares. Salienta a importância da 203 

publicidade dessas produções que podem subsidiar e aprimorar o diálogo e a garantia de 204 

direitos. Passada a palavra para a Diretora Daniele Carmona, o fomento da proposta do 205 

Webnário foi contextualizada. Apresenta o título como "Proteção social integral e 206 

defesa dos direitos das crianças, adolescentes e suas famílias". Situa que a realização 207 

será virtual, dado seu maior alcance, também as datas provisórias como 25/05 (quarta-208 

feira) ou dia 26/05 (dia de plano da Mesa de Diálogos) e a organização do evento em 209 

turnos. Passou assim à apresentação da programação do evento.  Turno Manhã/ 9h – 210 

Boas Vindas: Apresentação Cultural (Arte Educação ou MOBS) 9h30 Mesa de Abertura 211 

(30 minutos); Maíra Colares – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 212 

Alimentar e Cidadania; José Crus – Secretário Municipal Adjunto | Subsecretário de 213 

Assistência Social; Dra. Valéria Rodrigues Queiroz – Desembargadora, representante da 214 

Coordenadoria da Infância e da Juventude (TJMG/COINJ); Dra. Paola ou Dr. Márcio 215 

Rogério – Ministério Público; Dra. Eden - Representante da Defensoria Pública 216 

Rosimeire – Conselheira Tutelar de Belo Horizonte e representante na Mesa de Diálogo; 217 

Rodrigo Zacarias – Presidente CMDCA-BH;  10h00 – Palestra Magna:  O Direito de 218 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e à proteção social 219 

integral (1 hora) Sugestões de convidadas: Ana Paula Mota (UFRS) e, ou, Abigail 220 

Torres e/ou Maria Luiza Rizzotti; Mediação da Mesa: Daniele Carmona/DRGD. 11h00 221 

– Debate (1 hora)/ 12h00 – Intervalo para almoço. TURNO TARDE. 14H - 1º Painel:  222 

Aprimoramento da relação interinstitucional entre o Sistema Único de Assistência 223 

Social e os Conselhos Tutelares. As funções do Conselho Tutelar no SGD (30 min) 224 

Sugestões: Dr. Murillo Digiácomo ou Dra. Paola Botelho. Apresentação do Protocolo 225 

002/2022 da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente do Sistema Único de 226 

Assistência Social – SUAS e o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça, 227 

que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais entre SUAS-BH e CT-BH - Simone 228 

Albuquerque (30 min). Debate: 30 minutos. 15h30 – 2º Painel:  Aprimoramento do 229 

acolhimento institucional emergencial de crianças e adolescentes Acolhimento 230 

Institucional de Crianças e Adolescente: estratégia excepcional e provisória de proteção 231 
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(30 minutos). Sugestão de convidado: Dr. José Roberto Poani. Apresentação do 232 

Protocolo nº. 001/2022, da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente do Sistema 233 

Único de Assistência Social – SUAS e o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de 234 

Justiça, que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais para o acolhimento 235 

institucional emergencial de crianças e adolescentes no âmbito do município de Belo 236 

Horizonte - Régis Spíndola (30 minutos). Debate: 30 minutos. 17h00 – Encerramento. 237 

Durante a apresentação, ponderou a viabilidade da composição de alguém que compõe a  238 

Mesa de Diálogo para mediar as mesas apresentadas.  No que concerne à apresentação 239 

do Protocolo 002/2022, Simone Albuquerque sugere a inclusão da apresentação do 240 

percurso de contextualização e construção do debate e das propostas no âmbito da 241 

Câmara Temática e dos protocolos já produzidos. Ainda sobre o 1º Painel, Maria 242 

Thereza sugere a presença do presidente do CMDCA e a composição de um conselheiro 243 

tutelar. Pondera que a Mesa de Diálogo está em uma etapa de transição, não só de 244 

solução de problemas, mas também para evitá-los, no âmbito da proatividade e da 245 

vigilância.  Rosimeire questiona a definição sobre a mesa de abertura. Regis Spíndola 246 

sugere a divisão da apresentação do Protocolo nº 001/2022 com a Dra. Éden Mattar, 247 

representante da Defensoria Pública de Minas Gerais. Retornando ao esquema da Mesa 248 

de Abertura, Daniele Carmona traz o que foi pensado na concepção das principais 249 

esferas de representação, como representantes da sociedade civil organizada, do sistema 250 

de justiça e do sistema de garantia de direitos. Luciana Teixeira traz a defesa do Fórum 251 

Municipal de Trabalhadores para integrar a Mesa de Abertura, tendo em vista a 252 

importância desses trabalhadores na execução dos Protocolos a serem apresentados. 253 

Assim, situa a importância do Fórum também como representação da sociedade civil. 254 

Simone Albuquerque sugere a representação da Mesa de Diálogo na mesa de abertura. 255 

José Crus sugere que ele próprio participe da composição, abrindo a viabilidade de que 256 

mais alguém a integre se assim preferir. José Crus sugere que outros órgãos 257 

representantes da sociedade civil integrem não somente a Mesa de Abertura, mas outros 258 

momentos do Webnário a fim de não dissuadir do foco principal, qual seja, o foco do 259 

produto. Como contribuições aventadas por Simone Albuquerque, José Francisco e 260 

Maria Thereza, cita-se a diminuição do tempo de boas-vindas, a inclusão do 261 

coordenador da Mesa de Diálogo e de um representante do Fórum Municipal de 262 

Trabalhadores. Quanto às datas, José Crus sugere a manutenção da data no dia do pleno 263 

da Mesa de Diálogo, tendo em vista a já existência de pré-agenda. Com a anuência via 264 
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chat, a data e a programação foram definidas conforme sugestões supracitadas.  José 265 

Crus passa a aprovação da pauta de junho, qual seja, 1. Aprovação da Ata da 21ª 266 

Reunião realizada em abril de 2022; 2. Informes dos trabalhos realizados pelas Câmaras 267 

Temáticas; 4. Definição da pauta da reunião de junho; 5. Informes gerais. Aprovada a 268 

pauta, José Crus abre a fala para informes gerais. A conselheira tutelar Rosimeire, 269 

informa o Maio Laranja como uma iniciativa de proteção e luta contra a exploração 270 

sexual infantil. Nívia Soares da Silva reforça as ações que já estão sendo desenvolvidas 271 

no que concerne ao maio laranja, citando o site com a programação e demais membros 272 

que integraram o planejamento das ações. Por fim, solicita a divulgação da campanha. 273 

José Crus reconhece a importância da campanha e manifesta apoio. Não havendo 274 

nenhum registro ou outro informe, passou ao encerramento. Agradeceu a participação e 275 

as contribuições de todos e de todas as(os) integrantes desta Mesa de Diálogo do SUAS 276 

com o Sistema de Garantia de Direitos.  Nós, Kioma Filipe Lage de Souza, técnico da 277 

Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 278 

DRGD /Subsecretaria de Assistência Social e Zilda Manuela Onofri Patente, técnica da 279 

Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 280 

DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavramos a presente ata. 281 
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