
Ata da 18ª 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 dez de dezembro de dois mil e vinte e um, de forma remota pela plataforma Google 1 

Meet realizou-se a décima oitava reunião ordinária da Mesa de Diálogo e Negociação 2 

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

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

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

reunião, os representantes:  Guilherme Temponi Dias Godinho, suplente da 6 

Procuradoria Geral do Município;   José Crus, titular da Secretaria de Assistência 7 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), por meio da Subsecretaria de 8 

Assistência Social (SUASS); Maria Fernanda e Silva suplente da Secretaria de 9 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de 10 

Assistência Social; Daniele Rodrigues Souza Carmona titular da Diretoria de Relação 11 

com o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça; Antônio Victor Gomes Costa, 12 

suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos e de Justiça 13 

(DRGD);  Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular da Diretoria de Proteção Especial 14 

(DPES); Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de Proteção Especial; Eliete 15 

Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social Básica; Simone Aparecida 16 

Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social 17 

(DGAS); Andrea Francisca dos Passos, suplente da Secretaria Municipal de Assistência 18 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da Subsecretaria de Direitos de 19 

Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, titular da Diretoria de Políticas para a 20 

Pessoa Idosa (DPI); Luciana Maria de Oliveira Mariano, suplente da Diretoria de 21 

Políticas para a Pessoa Idosa; Joel Dias de Rezende Júnior, titular da Diretoria de 22 

Políticas para a População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais (DLGBT); Paola 23 

Abreu, titular, Diretoria de Políticas para a Juventude- DPJU; Soraya Roberta Pereira 24 

suplente da Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial 25 

(DPIR); Nívia Soares da Silva, titular da Diretoria de Políticas para Crianças e 26 

Adolescentes; Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação, 27 

Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria Municipal da Educação (SMED); 28 

Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA); Márcia 29 

Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP); José 30 

Francisco da Silva, suplente da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 31 

(SMSP); Afrânio José Fonseca Nardy, titular da Vara Infracional da Infância e 32 

Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Rosilene Alves de Souza, titular da 33 
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Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular do  34 

Fórum Municipal de Abrigos; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do Fórum dos 35 

Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Eleusa 36 

Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo 37 

Horizonte; Adriana de Oliveira Lanza Moreira Orsine, suplente do Conselho Municipal 38 

de Assistência Social; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular do Conselho Municipal 39 

dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA); Regina Helena Cunha Mendes, 40 

suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA); 41 

Elen Azevedo Mariz, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 42 

Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 43 

Anete Rodrigues dos Santos, suplente do Conselho Municipal da Igualdade Racial; 44 

Juliana Brêtas Campos, suplente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; 45 

Maria Cecília Andrade Dias Lobo Martins, titular do Núcleos de Práticas Restaurativas 46 

(Centro de Defesa Zilah Spósito, Centro Universitário UNA/BH e Projeto Ciranda 47 

UFMG). Participaram também da reunião: Viviane Colen - CMDCA; Eden Mattar - 48 

DPMG; Pedro Ribeiro - CENTRAL DE VAGAS/DPES; Eloísa Alves de Sales - SUDC; 49 

Caio Benevides Pedra - SUDC. Ausências justificadas: Christiane Azevedo Barros, 50 

representante suplente da Superintendência Regional do Trabalho em Minas gerais, 51 

justificou ausência por motivo de férias; Marcela Giovana Nascimento de Souza, 52 

representante suplente do Conselho Municipal do Idoso, justificou ausência por motivo 53 

de férias; Caio Perona, representante titular da Procuradoria Geral do Município – 54 

PGM, justificou ausência por motivo de férias; Ana Cláudia Nascimento Gomes, 55 

representante titular do Ministério Público do Trabalho, justificou ausência por motivo 56 

de férias; Elia Brito, representante suplente da Diretoria de Políticas para as Mulheres – 57 

DIPM, justificou ausência devido a sobreposição de agenda. 58 

O Sr. José Crus, coordenador da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos dando boas-vindas 59 

a todas e todos, agradecendo a disponibilidade de cada um e endossando a importância 60 

desta Mesa, por conta de sua institucionalidade e a importância do fortalecimento do 61 

diálogo interinstitucional. Pontuou sobre a importância desta instância de diálogo, 62 

agradecendo a disponibilidade dos representantes dos órgãos ali presentes. Salientou a 63 

importância do desenvolvimento de relações mais estreitas e céleres com a finalidade de 64 

garantir o direito das pessoas e famílias. Neste ensejo, citou o objetivo de fortalecer a 65 

escuta mútua na solução de conflitos entre representantes do sistema de justiça, poder 66 
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executivo, conselhos, órgãos profissionais, núcleos de justiça restaurativa, usuários, 67 

usuárias, etc.  Passa a palavra para Daniele Carmona que apresenta os membros da 68 

Secretaria Executiva composta pela agente governamental Kércia Torri, as Analistas de 69 

Políticas Públicas, Júnia Teixeira da Costa, Joanita Ude e Maria Thereza Fonseca e os 70 

Orientadores Jurídicos Antônio Augusto Fonseca Guimarães, Antônio Victor Gomes 71 

Costa, Kioma Filipe Lage de Souza e Zilda Manuela Onofri Patente. Na oportunidade, 72 

indica a página virtual que está disponível o material da Mesa de Diálogos. Informou 73 

também sobre a existência de um grupo de WhatsApp com todos os membros da Mesa 74 

de Diálogo com a finalidade de partilhar informações. No ensejo, informou também o e-75 

mail da mesa para contato. Explicitou algumas regras de bom convívio para condução 76 

da reunião, tais como, registro de presença no chat com explicitação se titular ou 77 

suplente, bem como nome e representação a qual representa. Ressaltou que as 78 

intervenções e dúvidas se darão majoritariamente pelo chat, sendo facultada sempre a 79 

possibilidade de manifestação via microfone. Pontuou a importância da atualização dos 80 

dados, sobretudo, tendo em vista a realidade das reuniões majoritariamente virtuais. 81 

Retomou a importância do grupo de WhatsApp no que tange às informações essenciais 82 

e convocatórias.  Em seguida, José Crus apresentou a pauta prevista para o dia de hoje: 83 

1) Aprovação da ata da 17ª Reunião realizada em outubro de 2021; 2) Continuação - 84 

Apreciação, debate e pactuação da minuta do protocolo do acolhimento institucional 85 

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

trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas; 4) Definição da pauta da reunião de 87 

fevereiro; 5) Informes gerais. Consultou a todos se a ata estava aprovada, não houve 88 

manifestação contrária à aprovação. Os participantes manifestaram concordância com a 89 

ata da reunião anterior por meio do chat e assim, foi considerada aprovada a ata da 90 

décima sétima reunião da Mesa de Diálogo. Passou a palavra ao Coordenador da 91 

Camara Temática do Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças e 92 

Adolescentes, Regis Spindola, parabenizando-o pelo trabalho desenvolvido na Câmara. 93 

Regis pontua o trabalho intenso de discussão dessa Câmara para alcançar o produto 94 

final apresentado que, por sua vez, simboliza o consenso do grupo. Ressaltou que o 95 

consenso perpassa negociações e continuidade dos trabalhos de discussões. Ainda 96 

assim, o produto constituído a todas as mãos é o que constitui o resultado final. A partir 97 

das discussões do pleno de outubro, foram feitas algumas reuniões, tanto ordinárias 98 

como extraordinárias, salientando nessa reunião apenas os pontos controversos a fim de 99 
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apontar o que foi acatado, acatado parcialmente ou reescrito. Regis apresentou os 100 

destaques feitos na minuta e os debates realizados pela Câmara. Destacou o art. 14 e o 101 

contexto de discussões, como o destaque da excepcionalidade do acolhimento e as 102 

contribuições de diversos órgãos institucionais como a Defensoria Pública e o CMDCA. 103 

Pontuou também o destaque para o art. 27, acolhimento das sugestões do Conselho, 104 

compreendendo a metodologia de score como uma "nota" dentro da escala de risco. 105 

Ainda que o score se deva à situação de risco, o consenso é que a situação de risco que 106 

deve permanecer como norteadora, suprimindo a avaliação quantitativa sobre a 107 

multiplicidade destas violações. Compreende-se, portanto, a necessidade de amadurecer 108 

a metodologia.  Após leitura dos destaques, José Crus continuou com os 109 

agradecimentos, solicitando uma salva de palmas. Ressaltou os agradecimentos a Dra. 110 

Eden da Defensoria Pública, dado o comprometimento com o trabalho e com a 111 

efetivação da justiça social na cidade. Registrou os agradecimentos ao Conselho 112 

Municipal da Criança e Adolescentes (CMDCA), dada a leitura atenta e cuidadosa ao 113 

documento. Nádia Sueli Costa agradece, pontuando o papel do CMDCA para o 114 

andamento da construção da rede, para a leitura atenta do documento, prevenindo 115 

situações de futuros desentendimentos. Agradece a equipe do CMDCA e toda equipe da 116 

Mesa de Diálogo. Com a palavra, José Crus agradece a humildade intelectual de Regina 117 

Helena passando a palavra para que ela faça as considerações. Essa, por sua vez, pontua 118 

a competência do trabalho desenvolvido por Regis Spíndola para esta entrega. Maria 119 

Fernanda pede fala, agradecendo em nome da Secretaria Executiva, pontuando a 120 

participação da Dra. Eden Matar e do Régis Spíndola, pela condução primorosa. Com a 121 

palavra José Crus agradece a toda equipe da diretora Daniele Carmona. Zarife Chalub 122 

parabeniza e agradece a todos, pontuando a importância da discussão em nome da 123 

COINJ. Daniele Carmona pontua a emoção da defesa intransigente da defesa dos 124 

direitos humanos em um período difícil e desafiador. Ressalta a importância da 125 

participação da Dra. Éden que praticamente atuou como uma Co-coordenadora.  Após 126 

as considerações, passou a palavra para José Crus que solicitou a leitura do chat pela 127 

Maria Thereza Fonseca.  Após a leitura, o Protocolo nº 002/2021 que dispõe sobre o 128 

fluxo de acolhimento institucional emergencial de crianças e adolescentes no âmbito do 129 

município de Belo Horizonte foi colocado em votação. Pediu a conferência pela 130 

Secretaria Executiva se todos que manifestaram "De acordo" estavam na titularidade. 131 

Regis Spíndola agradece a oportunidade e a experiência. Maria Fernanda confirma a 132 
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titularidade de todos os votantes. O Protocolo nº 002/2021 considera-se aprovado. Com 133 

as considerações com o trabalho para a tradução deste Protocolo, José Crus agradece e 134 

avança para o próximo ponto de pauta. Antônio Victor passou aos informes da Câmara 135 

Temática de Parâmetros para Registro de Entidades e Oferta de Programas para 136 

Crianças e Adolescentes no CMDCA em nome da Coordenadora Aiehza, salientando a 137 

10º reunião da equipe na qual houve a mudança da representação do CMAS, com a 138 

participação da Sra. Adriana Lanza. Pontua que a Sra. Adriana que fez importantes 139 

contribuições para a Minuta do protocolo desta Câmara Temática. Também 140 

cumprimenta a Regina Helena pelas importantes contribuições. Passa a palavra para a 141 

coordenadora da Câmara Temática do Conselho Tutelar, Simone Albuquerque para as 142 

considerações. Simone cumprimenta a todos, em especial o coordenador Regis Spíndola 143 

pela entrega. Ressalta a participação do SUAS com o respeito das políticas setoriais. 144 

Simone pontua que o Protocolo desta Câmara Temática está pronto há dois meses, mas 145 

em respeito ao andamento dos debates, pede agora a inserção em ponto de pauta 146 

prioritária. Solicita a Secretaria Executiva uma reunião preparatória que antecede a 147 

reunião do pleno de fevereiro para apresentação do protocolo. Com a palavra, José Crus 148 

solicita o registro desta agenda pela Secretaria Executiva. Representando a Câmara 149 

Temática do Disque 100, Andrea Passos registra a importância da reunião para acerto 150 

dos fluxos do Protocolo 001/2021, pontuando as reuniões do dia 08/11 com a Delegacia 151 

do Idosos e do dia 12/11 com a DECRIN. Relata que nessa reunião foi pontuada a 152 

importância de interlocução com a Superintendência estadual.  Com a palavra, José 153 

Crus indaga se há algum registro de participação no chat. Não havendo nenhuma 154 

solicitação de inscrição, passa a leitura da proposta da 19ª Reunião da Mesa de Diálogo 155 

de 2022. Simone Albuquerque pede inscrição para inserção em ponto de pauta uma 156 

proposta de debate e publicização do Protocolo nº 002/2021 na mesa de fevereiro. 157 

Assim sendo, sugere que seja realizado um rito de divulgação deste Protocolo pactuado. 158 

José Crus acolhe a sugestão, endossando a necessidade de publicizar o importante 159 

produto, incluindo, então, a organização do evento de apresentação. Colocada a pauta 160 

em votação, considerou-se aprovada a pauta da reunião a ser realizada em fevereiro de 161 

2022. Com breves esclarecimentos sobre a numeração das reuniões, passou aos 162 

informes. Andréa Passos convidou a todos ao lançamento da Cartilha Olhares Plurais. 163 

Pontua que a Cartilha foi construída a várias mãos pela Assessoria de Direitos 164 

Humanos, Janine da assessoria de comunicação e toda equipe da SUDC. Pontua a 165 
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importância deste lançamento e reforça o convite feito via chat do evento a ser realizado 166 

no dia 10/12/2021, às 14h. José Crus indaga se há registro de algum outro informe. Não 167 

havendo nenhum registro, passa ao encerramento. Ainda com os informes, Nádia Costa 168 

do CMDCA diz sobre os informes dos novos membros do Conselho, se despedindo da 169 

presidência, com a posse no dia 21/12/2021. E tão logo haja composição da Mesa 170 

Diretora, enviará a representação de novos membros para Mesa de Diálogos. 171 

Agradecendo a participação e as contribuições de todos e de todas as (os) integrantes 172 

desta Mesa de Diálogos do SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos. Desejando 173 

um excelente Natal e próspero Ano Novo, para uma sociedade mais fraterna e livre de 174 

preconceitos, desejando também saúde a todos e todas, José Crus encerrou as atividades 175 

da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Zilda Manuela Onofri Patente, técnica da 176 

Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 177 

DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente ata. 178 
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