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Aos trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, de forma remota pela plataforma 1 

Google Meet realizou-se a vigésima 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 o Sistema de Garantias 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 

Simone Aparecida Albuquerque, titular da Diretoria de Gestão do Sistema Único de 14 

Assistência Social (DGAS); Andrea Francisca dos Passos, suplente da Secretaria 15 

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

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

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

suplente da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa (DPI); Joel Dias de Rezende 19 

Júnior, titular da Diretoria de Políticas para a População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 20 

Transexuais (DLGBT); Tânia Cristina Silva de Oliveira, titular da Diretoria de Políticas 21 

de Reparação e Promoção da Igualdade Racial (DPIR); Nívia Soares da Silva, titular da 22 

Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Daniella Lopes Coelho compareceu 23 

representando a DIPM - Diretoria de Políticas para as Mulheres; Marília de Dirceu 24 

Salles, titular da Secretaria Municipal da Educação; Marilia de Dirceu Salles, titular da 25 

Secretaria Municipal da Educação – SMED; José Francisco da Silva, suplente da 26 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; Zarife Chalub Aguiar, suplente da 27 

Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Sabrina 28 

Nunes Vieira titular da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte; Rosimeire 29 

Pinto da Silva, titular do Conselho Tutelar de Belo Horizonte; Rosilene Alves de Souza, 30 

titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo titular 31 

do  Fórum Municipal de Abrigos; Jhennifer Perfister representando o Fórum dos 32 

Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte; Eleusa 33 
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Andrade Veiga, titular do Fórum Permanente de Entidades Socioassistenciais de Belo 34 

Horizonte; Maria Thereza Nunes Martins Fonseca, suplente do Conselho Municipal dos 35 

Direitos da Criança e Adolescentes; Elen Azevedo Mariz, titular do Conselho Municipal 36 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete Porto, titular do Conselho 37 

Municipal dos Direitos da Mulher; Denise Maria Pereira de Castro, titular do Conselho 38 

Municipal da Igualdade Racial; Eni Carajá Filho, suplente do Conselho Municipal da 39 

Igualdade Racial.  Participaram também da reunião enquanto convidados especialistas: 40 

Vanuza Bedetti – SUDC, Dra. Éden Mattar – DPMG, Anete Rodrigues – DPIR, Miriam 41 

A. Mendes – SUDC. Presentes pela Secretaria Executiva: Antônio Augusto Fonseca 42 

Guimarães – DRGD/SUASS, Kércia Torri – DRGD/SUASS, Kioma Filipe Lage – 43 

DRGD/SUASS, Júnia Teixeira da Costa – DRGD/SUASS, Zilda Onofri – 44 

DRGD/SUASS, Joanita Ude – DRGD/SUASS. Ausências justificadas: Vanessa 45 

Beatriz Vida Schuch, titular da Secretaria Municipal de Saúde, justificou ausência por 46 

incompatibilidade de agendas; Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do 47 

Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos, justificou 48 

ausência por incompatibilidade de agendas; Cristiane Azevedo Barros, suplente da 49 

Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais justificou ausência por motivo 50 

de férias; Adriana de Oliveira Lanza Moreira Orsine, suplente do Conselho Municipal 51 

de Assistência Social, justificou ausência por incompatibilidade de agendas, Márcia 52 

Cristina Alves, Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção – SMSP justificou 53 

ausência por incompatibilidade de agendas; Elaine Pinheiro dos Reis, titular do 54 

Conselho Municipal de Assistência Social justificou ausência por incompatibilidade de 55 

agendas; Rodrigo Mateus Zacarias, titular do Conselho Municipal dos Direitos da 56 

Criança e Adolescentes, justificou ausência por incompatibilidade de agendas. Abertura 57 

dos trabalhos: A Sra. Daniele Carmona abriu os trabalhos dando boas-vindas a todas e 58 

todos, e informando sobre a impossibilidade de comparecimento do secretário José 59 

Crus, coordenador da Mesa de Diálogo. Agradeceu a disponibilidade de cada um e 60 

endossou a importância da Mesa, “por conta de sua institucionalidade e a importância 61 

do fortalecimento do diálogo interinstitucional (...) Percebo que estamos no caminho 62 

certo, estamos colhendo frutos dos trabalhos desenvolvidos na mesa, lembrar e 63 

celebrar a construção de 03 (três) protocolos institucionais (Disque 100, Acolhimento 64 

Emergencial de crianças e adolescentes, relação do Suas com o Conselho Tutelar).” A 65 

diretora Daniele Carmona fez uma breve síntese sobre a construção desses protocolos, 66 
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disponibilizou link da página virtual da Mesa de Diálogo para acesso aos documentos 67 

produzidos, link disponível no chat da reunião. Em seguida continuou: “É necessário 68 

disponibilidade de todos os órgãos de se abrir para o diálogo e topar essa proposta, 69 

com ações céleres para que possamos garantir direitos. Atualmente estamos com a 70 

missão de construir uma proposta de organização para um webiniário sobre os dois 71 

protocolos pactuados recentemente” (referindo-se aos protocolos Relação do SUAS 72 

com CT e Acolhimento Emergencial). Neste ensejo, citou o objetivo de fortalecer a 73 

escuta mútua na solução de conflitos entre representantes do sistema de justiça, poder 74 

executivo, conselhos, órgãos profissionais, núcleos de justiça restaurativa, usuários, 75 

usuárias entre outros. Passou a palavra para Maria Fernanda e Silva, coordenadora 76 

técnica da DRGD, que apresentou os membros da Secretaria Executiva composta pela 77 

agente governamental Kércia Torri, as Analistas de Políticas Públicas, Júnia Teixeira da 78 

Costa, Joanita Ude e os Orientadores Jurídicos Antônio Augusto Fonseca Guimarães, 79 

Antônio Victor Gomes Costa, Kioma Filipe Lage de Souza e Zilda Manuela Onofri 80 

Patente. Na oportunidade, indicou novamente a página virtual que está disponível com 81 

todo o material da Mesa de Diálogos. Informou também sobre a existência do grupo de 82 

Whatsapp com todos os membros da Mesa de Diálogo com a finalidade de partilhar 83 

informações. No ensejo, informou também o e-mail da mesa para contato.  Explicitou 84 

algumas regras para reunião, tais como, registro de presença no chat. Ressaltou que as 85 

intervenções e dúvidas se darão majoritariamente pelo chat, sendo facultada sempre a 86 

possibilidade de manifestação via microfone. Passou então a palavra para a nova 87 

integrante da Mesa, Sra. Denise Maria Pereira de Castro, nova titular do Conselho 88 

Municipal da Igualdade Racial, a Sra. Denise agradeceu a todos e disse que espera 89 

contribuir com as atividades da Mesa. Passada palavra ao novo integrante Sr. Eni Carajá 90 

Filho, suplente do Conselho Municipal da Igualdade Racial que informou estar com 91 

problemas técnicos, não sendo possível usar o microfone naquele momento. Daniele 92 

carmona seguiu então com a reunião e informou que retornará a palavra ao Sr. Eni 93 

assim que a situação for sanada. Daniele ratificou aos novos integrantes as boas vindas: 94 

“Bem vindos para somar conosco nessas ações articuladas. A secretária executiva está 95 

à disposição para auxiliá-los no que for necessário.” Em seguida, apresentou a pauta 96 

prevista para o dia de hoje e solicitou a sua projeção, qual seja: 1. Aprovação da ata da 97 

19ª Reunião realizada em fevereiro de 2022; 2. Apresentação de trabalhos realizados 98 

pelas Câmaras Temáticas; 3. Proposta de organização do Webinário para lançamento 99 



Ata da 20ª 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. 
 

dos 02 (dois) protocolos, a saber: Protocolo nº 001/2022 que dispõe sobre a proposição 100 

de fluxos municipais envolvendo o acolhimento institucional emergencial de crianças e 101 

adolescentes no âmbito do município de Belo Horizonte e o Protocolo nº 002/2022 que 102 

dispõe sobre o aprimoramento das relações institucionais entre o Sistema Único de 103 

Assistência Social e os Conselhos Tutelares no município de Belo Horizonte, bem como 104 

a proposição de fluxos municipais entre os Conselhos Tutelares e a SUASS/SMASAC. 105 

4. Definição da pauta da reunião de abril; 5. Informes gerais. Em relação à ata, informou 106 

que não recebemos nenhuma manifestação e/ou solicitação de adequação a serem 107 

apreciadas. Consultou a todos os presentes se a ata estaria aprovada, e não houve 108 

manifestação contrária à aprovação. Os participantes então manifestaram-se por meio 109 

do chat, formalizando a concordância com a ata da reunião anterior. Diante do exposto, 110 

considerou-se aprovada a ata da décima nona reunião da Mesa de Diálogo. Após 111 

aprovação da ata, a Sra. Rosimeire, representante titular do Conselho Tutelar pediu a 112 

palavra para informar que encaminhou o nome de convidados especialistas que foram 113 

indicados pelo Conselho Tutelar para participação na Câmara Temática Disque 100, 114 

informou que fez o envio por e-mail e também informou que já enviou as respostas aos 115 

formulários (matriz de responsabilidade) afetos a essa câmara temática. Em seguida, a 116 

diretora Daniele Carmona retomou a palavra para passar ao segundo ponto da pauta: A 117 

apresentação de breve relato das câmaras temáticas. Contudo, antes de passar a palavra 118 

aos coordenadores, fez uma breve contextualização quanto às câmaras temáticas que 119 

estão em funcionamento, informou que a câmara acolhimento emergencial para crianças 120 

e adolescentes e a câmara da Relação do Suas com o CT já finalizaram suas atividades, 121 

quanto à câmara de parâmetros para registro e inscrição de entidades no CMDCA, 122 

informou que as atividades encontram-se suspensas devido à mudança na coordenação 123 

da câmara, uma vez que a Sra. Aiezha solicitou desligamento da função devido a 124 

sobreposição de ações. Daniele finalizou a contextualização dizendo: “Estamos 125 

cuidando dessa câmara (parâmetros) nesse momento de transição, para que possamos 126 

caminhar com os trabalhos, e possivelmente enviaremos convocação para reunião no 127 

mês de abril ou maio”. Em seguida, passou a palavra para Sra. Andrea Passos, que, 128 

considerando a impossibilidade de comparecimento do secretário Thiago Costa, que foi 129 

convocado para reunião de urgência, fará, portanto, a apresentação de breve relato. A 130 

Sra. Andrea iniciou a apresentação de breve relato das atividades realizadas pela câmara 131 

temática disque 100.  132 
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Destacou a reunião inicial de alinhamentos para elaboração de fluxos específicos e 133 

Procedimentos Operacionais Padrão relativos às manifestações de denúncias de 134 

violação de direitos humanos para o segmento Criança e Adolescente, a pauta da 135 

reunião também contemplou a apresentação do formulário Google - "Matriz de 136 

responsabilidade" – segmento Criança e Adolescente, o qual será enviado para os 137 

integrantes dos órgãos responsáveis pelo atendimento às demandas. Continuou 138 

informando que “No que tange ao segmento de crianças e adolescentes, foi discutida a 139 

temática da exploração do trabalho Infantil, bem como a importância de acionar outros 140 

órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, aptos a contribuir com o detalhamento 141 

dos cenários de violação.” Informou da necessidade de observância às definições do 142 

Protocolo – Acolhimento Institucional / Conselho Tutelar, desenvolvido entre a 143 

SUASS, com ponderação para as especificidades relacionadas ao trabalho infantil e às 144 

crianças com deficiência, “que servirá como parâmetro para a elaboração dos 145 

Procedimentos Operacionais Padrão – POP e dos fluxos específicos”. Seguiu 146 

informando sobre a existência de Nota Técnica do Ministério Público do Trabalho com 147 

explicitação dos procedimentos adotados em caso de observância de trabalho infantil e 148 

necessidade de inclusão do Serviço Especializado em Abordagem Social, via DPES, 149 

assim como da Superintendência Regional do Trabalho nessa discussão. Quanto ao 150 

debate realizado informou: “A Matriz de Responsabilidade observará o panorama 151 

atual, com posteriores alinhamentos internos à SMASAC, de acordo com as atribuições 152 

e competências. (...) Com o fechamento das discussões, sobretudo, considerando a 153 

transversalidade da abordagem do segmento criança e adolescente, tem-se a 154 

necessidade de, primeiramente, se mapear a situação e os enfrentamentos”. Destacou, 155 

por fim a sugestão de alteração da denominação do segmento desigualdade racial: 156 

"População Negra, Povos e Comunidades Tradicionais". Encaminhamento da reunião 157 

da câmara: Envio da Matriz de Responsabilidade para os órgãos competentes, tais 158 

como: CT’s, VECA, SUDC, Delegacia e Defensoria Especializada, com a observância 159 

do prazo de retorno para tabulação das respostas, qual seja: 27 de março de 2022. Após 160 

apresentação realizada pela Sra. Andrea Passos, a Sra. Rosimeire, representante titular 161 

do CT pediu a palavra novamente e manifestou-se: “Já temos uma agenda fixa com 162 

CMDCA, e vamos manter o que o fórum fez, se depender da presença de mais 163 

conselheiros o próprio conselheiro vai participar. Juntamente com a conselheira tutelar 164 

Vanessa Beco comparecemos em todas as reuniões e tenho ajudado meus companheiros 165 
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na discussão.” Em seguida, a Sra. Maria Thereza Fonseca, representante suplente e 166 

nesta reunião, na titularidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 167 

Adolescente – CMDCA, manifestou-se quanto ao preenchimento da matriz de 168 

responsabilidade: “gostaria de confirmar se o conselho também deve preenchê-la”, a 169 

Sra. Andrea Passos respondeu: “A Matriz de responsabilidade foi encaminhada e o 170 

CMDCA já respondeu. Só estamos aguardando a finalização e a possibilidade de 171 

outros atores importantes responderem ao formulário. A tabulação será feita no dia 172 

oito de abril, a partir dessa apresentação, vamos definir as agendas em conjunto com 173 

Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes - DPCA e demais atores 174 

importantes. A metodologia utilizada leva em conta também alinhamentos internos na 175 

SUDC e posteriormente começamos a fazer as agendas com atores internos e externos 176 

à SMASAC. Tem um calendário que compartilhamos via drive, que vamos confirmar se 177 

foi enviado ao CMDCA, nesse cronograma estão as propostas e podem ser feitos 178 

ajustes conforme solicitação. Ainda estamos pendentes em algumas discussões com 179 

alguns segmentos. A proposta é alinhar internamente e depois alinhamentos à rede de 180 

atores importantes para o diálogo, e futuramente a pactuação dos procedimentos 181 

operacionais padrão, dos procedimentos específicos, o desenho dos fluxos e a 182 

institucionalização desses fluxos e procedimentos.” Posteriormente a Sra. Maria 183 

Thereza ponderou: “Entendemos que os alinhamentos que cabem ao CMDCA são 184 

considerados internos e vamos aguardar qualquer manifestação para contribuir com a 185 

câmara temática.” Ato contínuo, a Sra. Denise Pereira (COMPIR) pediu a palavra e 186 

solicitou alteração na redação usada pela câmara, para que fosse retificada para: 187 

“população negra, povos e comunidade tradicional.” Em seguida a Sra. Rosilene, 188 

superintendente da Polícia Civil informou: “Vamos tratar com Daniele Carmona em 189 

apartado pois na polícia civil houve mudanças recentes de alguns delegados, estamos à 190 

disposição para indicar essas alterações”. Posteriormente, a Sra. Rosimeire pediu 191 

novamente a palavra: “Estive em Brasília e discutimos muito sobre o disque 100, as 192 

novidades que estão vindo, vamos dar o retorno aos demais conselheiros,  mas antes 193 

precisamos saber qual a conversa já aconteceu entre a Subsecretaria de Assistência 194 

Social e Subsecretaria de Direito e Cidadania, uma vez que estamos conversando em 195 

Brasília com a ouvidoria nacional. Precisamos saber: Em Belo Horizonte está 196 

funcionando de outro jeito? Recebemos alguma informação nova da Ouvidoria 197 

Nacional? Disseram lá em Brasília que a partir de maio haverá muita alteração (...) 198 
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não queremos interferir nos trabalhos da câmara temática.” A Sra. Andrea Passos 199 

manifestou-se sobre as colocações da Sra. Rosimeire: “O secretario Thiago Alves esteve 200 

em Brasília conversando diretamente com o coordenador da ouvidoria nacional de 201 

direitos humanos, ao longo desse período temos dialogado com a ouvidoria nacional, 202 

mais intensificado nos últimos 2 anos por meios oficiais, construímos uma proposta 203 

para efetivação do acordo de cooperação técnica entre a SMASAC e a ouvidoria 204 

nacional de Direitos Humanos para que a Subsecretaria de Direitos de Cidadania - 205 

SUDC seja a porta de entrada para as denúncias de violação de direitos humanos. Nós 206 

retomamos essa interlocução com a proposição de agenda a ser definida entre o 207 

secretário Thiago e o Ouvidor da ouvidoria nacional de direitos humanos. Quanto ao 208 

diálogo recente dos conselheiros em Brasília é importante informar ao secretário, para 209 

que ele possa ter ciência do que foi discutido (...) O diálogo com ouvidoria nacional é 210 

para que concomitantemente ao envio aos conselhos tutelares, em conformidade com o 211 

disposto no ECA, a SUDC possa receber cópia desse envio.” Em continuidade, a Sra. 212 

Andrea Passos ratificou “Defendemos a SUDC como porta de entrada para evitar 213 

encaminhamentos equivocados e sobrecarga dos conselhos tutelares”. Destacou ao 214 

final a situação delicada vivenciada na divisa de territórios, quando o Conselho Tutelar 215 

de um local recebe denúncias que seriam de competência de outro Conselho Tutelar nos 216 

limites/divisa. Após a manifestação da Sra. Andrea, a representante Rosimeire voltou a 217 

se posicionar: “Pontuamos questões com o ouvidor Fernando. Entre elas: Mudança nos 218 

prazos, um chat que será criado para trabalhar com os conselhos diretamente (...) 219 

precisamos fazer uma reunião com secretário Thiago para podermos alinhar a 220 

conversa com a Ouvidoria Nacional. Não podemos deixar ‘esfriar o assunto’. Estamos 221 

fazendo um resumo de todas as mudanças e novidades, comprometo a encaminhar esse 222 

resumo também para a Mesa de Diálogo, especialmente para a câmara disque 100.” 223 

Após considerações das representantes, a diretora Daniele Carmona retomou a palavra 224 

para concluir as discussões sobre o tema: “É fundamental essa articulação com 225 

ouvidoria nacional para avançar nos fluxos e procedimentos na capital”. Sem 226 

delongas, passou a palavra para Sr. Eni Carajá, que assim se manifestou:  “Sobre o fluxo 227 

dos Conselhos Tutelares que envolvem as crianças indígenas,  quando o Conselho 228 

Tutelar chega na família indígena e declara que a família não possui condições de 229 

cuidar dos filhos, precisamos compreender que existem indígenas que possuem 230 

costumes próprios (...) Não podemos vincular essas particularidades à arquiteturas e 231 
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desenhos pessoais. Sugiro que os casos de supostas negligências ocorridas em famílias 232 

indígenas possa acontecer uma abordagem diferenciada pelo Conselho Tutelar, 233 

considerando essas questões e também o compromisso de que quando se  fizer uma 234 

abordagem, por exemplo, dos indígenas Warao, compreender que se trata de um 235 

processo de adaptação, com dificuldades reais na rotina (...) Trabalho de 236 

conscientização. Pensar estratégias diferenciadas, não desiguais, mas com equidade e 237 

considerando realidades especificas do indígenas, principalmente do indígena urbano e 238 

do indígena refugiado.” A convidada especialista, Dra. Éden Mattar também pediu a 239 

palavra para se manifestar acerca dessa temática: “Uma fala extremamente importante. 240 

Estamos diante da oportunidade de conhecer e assessorar os indígenas Warao, 241 

precisamos conhecer a realidade extremamente sofrida, e as tantas agruras que esses 242 

indígenas sofreram no país de origem (...) Não temos dimensão das dificuldades no país 243 

de origem, das culturas diferentes, é importante pelo menos considerar que eles 244 

possuem muito interesse em compreender as nossas leis, o nosso regramento cultural 245 

(...) Também é importante compreender a realidade desses indígenas. A Defensoria 246 

Pública de Minas Gerais tem atuado em favor de algumas famílias indígenas, 247 

reconhecendo seus hábitos específicos, como dormir em rede, hábitos de cozinhar em 248 

fogareiros artesanais, costumes de ter os filhos em casa, existência de famílias 249 

numerosas, gregários... É importante a rede trabalhar o ‘olhar’ para percebermos a 250 

realidade em adaptação à nossa cultura. Mas até onde pode se adaptar a uma cultura 251 

quando eles já possuem a sua própria cultura? Temos uma realidade que precisa ser 252 

protegida, cuidada e avaliada com cautela. Reforço a fala da Denise e do Eni. Uma 253 

verdadeira oportunidade de crescimento!” Em seguida, Daniele Carmona 254 

complementou: “Fundamental essa reflexão, a câmara do disque 100 está atenta e vai 255 

intensificar os trabalhos atentando-se a todos esses fatores. Mudança na nomenclatura 256 

‘desigualdade social’ é muito importante.” Continuando o debate, a Sra. Denise (DPIR) 257 

também se manifestou: “Estamos fazendo um amplo trabalho junto aos povos 258 

indígenas. Um trabalho de conscientização. Quanto à questão do Conselho Tutelar, 259 

estamos com um projeto para que os conselheiros façam um curso de informação no 260 

quesito ‘raça/cor’, aulas específicas sobre povos indígenas (...) É importante que os 261 

conselheiros tutelares façam essas aulas para atender a legislação com atenção às 262 

especificidades dessas famílias e respeitando principalmente a sua dignidade.” Seguida 263 

pela manifestação da conselheira tutelar Rosimeire: “A respeito da Tribo WARAO em 264 
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Belo Horizonte, temos conhecimento da lei que protege a população indígena. 265 

Importante assistir essas aulas pois muitos conselheiros estão em seus primeiros 266 

mandatos (...) Levamos em consideração essas especificidades. Lugar de criança é na 267 

escola e não na rua. Fomentar essa discussão e cursos de formação são muito 268 

importantes para minimizar a angústia que estamos sofrendo com essas situações. Não 269 

podemos revitimizar no Brasil crianças que já são vítimas em seu país de origem. 270 

Reconhecemos que a SMASAC tem se comprometido com essa formação.” Após 271 

manifestação da conselheira Rosimeire, a diretora Daniele Carmona voltou a se 272 

manifestar: “Somos diversos atores, cada um com seu papel e entrega institucional 273 

específica, é importante reconhecer as diferenças de cada ator institucional e como 274 

vamos complementar as ações nesse sistema ampliado. Que bom que o espaço da mesa 275 

oportuniza esse encontro e a ampliação da compreensão da matéria para que possamos 276 

construir um nivelamento de entendimento e um compartilhamento de saber. Temos 277 

ações nas secretarias e conselhos de direitos que se dão para além da mesa de diálogo, 278 

uma construção que é fomentada em vários espaços, não começou hoje e nem se 279 

termina hoje.” Em seguida, a Dra. Sabrina (representante da Defensoria Pública da 280 

União) também se manifestou acerca da temática: “Faço minhas as palavras da Dra. 281 

Éden e do Sr. Eni sobre a figura das crianças e das famílias WARAO, trabalhei com os 282 

indígenas desde o primeiro grupo que chegou em Belo Horizonte, eles chegaram antes 283 

do carnaval de dois mil e vinte e hoje já temos três grandes grupos que chegaram em 284 

Belo Horizonte (...) Tivemos uma preocupação para abrigar o grupo como um todo, 285 

havia crianças com peculiaridades culturais, crianças que não falavam português, que 286 

estavam acolhidas no abrigo São Paulo. Número menor de três famílias. Hoje em dia 287 

estão em suas próprias casas com auxílio moradia. Já fizemos intervenções em rede, 288 

com a prefeitura, temos crianças matriculadas, tivemos um período sem aulas que foi 289 

em parte resolvido mediante a matrícula das crianças. O grupo que está na vila pinho 290 

já fizemos um mutirão para regularizar a situação dessas famílias, reconhecemos que 291 

não há entraves para matrículas em escolas, as crianças estão frequentando as escolas, 292 

a Prefeitura de Belo Horizonte tem sido nossa parceira. Naqueles pontos onde há 293 

divergência cultural, precisamos fazer a sensibilização dos WARAO, o grupo chegou 294 

aqui em dois mil e vinte, mas existem Warao chegando ao brasil desde dois mil e 295 

dezesseis, o grupo foi se embrenhando Brasil a dentro (...) Os problemas que estamos 296 

enfrentando aqui hoje já são enfrentados no norte há mais tempo. Estamos começando 297 
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algumas tratativas para fazer um mutirão para regularização e reconhecimento da 298 

situação de refugiados dessas crianças e famílias, para que possamos continuar o 299 

processo de sensibilização dos conselhos tutelares e dos WARAO, trazendo 300 

experiências produtivas em outras regiões, compreendo as realidades e experiências 301 

que deram certo e as que não deram certo em outros locais do Brasil. A visão que 302 

temos da Prefeitura de Belo Horizonte nesse aspecto é um ponto positivo, pois nem 303 

sempre encontramos esse mesmo olhar e cuidado para essas especificidades, 304 

futuramente vamos também realizar capacitações.” A Sra. Nivea (titular da DPCA) 305 

manifestou-se em seguida: Sinto-me contemplada na fala da Rosimeire. A DPCA recebe 306 

todo dia informações dos Conselhos Tutelares que fazem menção às ações de coleta do 307 

WARAO, situações vivenciadas por quase todos os Conselhos Tutelares. Compartilho 308 

dessa angústia. A SUDC por meio da DPIR está finalizando os trâmites para ofertar 309 

capacitação aos conselhos tutelares. Contudo, precisamos de formação continuada e 310 

mais aprofundada. Informo que Belo Horizonte vai contar com mais conselheiros 311 

tutelares e teremos dedicação maior dos conselheiros tutelares que passarão a dedicar-312 

se exclusivamente aos seus Conselhos Tutelares regionais. Os suplentes a serem 313 

convocados vão atender no plantão do conselho tutelar. Parabeniza os secretários 314 

Maira e Thiago por essa importante iniciativa.” Posteriormente, Daniele Carmona 315 

ratificou tratar-se de ótima notícia para ampliar os direitos de crianças e adolescentes, 316 

seguida por comentários do diretor Régis Spíndola (titular da diretoria de proteção 317 

especial): “Notícia muito boa. Sinto-me muito contemplado nas palavras da Dra. 318 

Sabrina, fazendo o resgate desses três grupos, aproximadamente duzentas pessoas, um 319 

número significativo que merece atenção das políticas públicas. Hoje no Barreiro já 320 

estamos com todas as crianças matriculadas e frequentes. A escola tem movimentado a 321 

Unidade de Acolhimento Institucional e a construção deles enquanto rotina, crianças 322 

vão para escola e gostam de fazer atividades. Isso tem diretamente contribuída para 323 

evitar que essas crianças vão à rua para fazer coleta. Esse é o caminho que estamos 324 

percorrendo, mas ainda existem desafios. Tivemos famílias resistentes às escolas e que 325 

demandaram intervenções técnicas mais assertivas. Questões que envolvem a rede de 326 

educação e saúde estão sendo tratadas pelas equipes com todo cuidado. A pauta é 327 

muito presente sobretudo nas regionais Centro Sul, Barreiro e Pampulha. A coleta 328 

nessas regionais envolve muito os conselhos tutelares nesses locais, um coletivo de 329 

proteção a essas situações. Destacamos estratégias de comunicação com a comunidade 330 
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de uma forma geral, inclusive para desmistificar a questão da coleta, tivemos episódios 331 

de repercussão, resposta protetiva e educativa. Permaneço à disposição da 332 

DPCA/SUDC e da DPU para colaborar no que for preciso nessas capacitações.” 333 

Daniele Carmona então sugeriu que essa discussão fosse levada e incorporada aos 334 

trabalhos da Câmara Temática, principalmente no segmento da população negra e povos 335 

tradicionais: “Uma dimensão que pode também ser aproveitada em todos segmentos e 336 

ciclos de vida. A câmara do disque 100 pode retomar e aprofundar a discussão no 337 

pleno, caso necessário. Todos os integrantes são bem-vindos nas câmaras, basta 338 

solicitar por e-mail à secretaria executiva da Mesa a inclusão na câmara de sua 339 

preferência.” Por fim, Andrea Passos concluiu: “Podemos encaminhar assim, agradeço 340 

muito a todos pelas contribuições, a temática é importantíssima, reforço a importância 341 

relacionando essa temática com as discussões da câmara, e a rede precisa responder o 342 

questionário, quem ainda não recebeu o formulário matriz de responsabilidades para 343 

segmento crianças e adolescentes, se houver especificidade aos WARAO, sintam-se a 344 

vontade para inserir no formulário e é possível novas edições à resposta. Feliz por essa 345 

discussão intensa e importante.” Após conclusão do debate, Daniele Carmona inciciou 346 

p terceiro ponto de pauta: A proposta para realização de um webinário em 2022 para 347 

lançamento e visibilidade pública aos dois produtos importantes que foram construídos: 348 

Protocolo do acolhimento emergencial e protocolo relação do SUAS e Conselho 349 

Tutelar. Em apresentação compartilhada com os presentes, foi sugerido o título 350 

“WEBINÁRIO: PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL E DEFESA DE DIREITOS DE 351 

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS” a realização será da 352 

SMASAC/SUASS/Órgãos que integram a Mesa de Diálogo. Datas sugeridas: cinco ou 353 

dez de maio de dois mil e vinte e dois. Programação: 9h – Boas Vindas: Apresentação 354 

Cultural (Arte Educação ou MOBS); 9h30 Mesa de Abertura (trinta minutos) a ser 355 

composta por: Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 356 

Alimentar e Cidadania, - Representante Secretário Municipal Adjunto /Subsecretário de 357 

Assistência Social; Representante TJMG/COINJ; Representante Ministério Público; 358 

Representante da Defensoria Pública; Representante do Conselho Tutelar de Belo 359 

Horizonte e representante na Mesa de Diálogo; Representante CMDCA-BH;  às 10h00 360 

seria o início da Palestra Magna com o título: “O Direito de Crianças e Adolescentes à 361 

Convivência Familiar e Comunitária e à proteção social integral “( com duração prevista 362 

de uma hora) Mediação da Mesa ficará a encargo da diretora Daniele Carmona. Às 363 
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11h00 está previsto debate com duração de uma hora, finalizando às 12h00 com 364 

intervalo para almoço. No turno tarde está prevista a realização de painéis. 14H – 365 

primeiro Painel com título: “Aprimoramento da relação interinstitucional entre o 366 

Sistema Único de Assistência Social e os Conselhos Tutelares”. Mediador da Mesa 367 

ainda a se definir.  Contemplando: As funções do Conselho Tutelar no SGD (duração de 368 

30 min); Apresentação do Protocolo 002/2022 da Mesa de Diálogo e Negociação 369 

Permanente do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e o Sistema de Garantia de 370 

Direitos e Sistema de Justiça, que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais entre 371 

SUAS-BH e CT-BH, a ser desenvolvida pela diretora de gestão do SUAS, Sra. Simone 372 

Albuquerque (prevendo para tanto, 30 minutos de explanação), finalizando com debate 373 

de até trinta minutos. Posteriormente às 15h30 está previsto o início do segundo Painel 374 

intitulado: “Aprimoramento do acolhimento institucional emergencial de crianças e 375 

adolescentes” Mediador da Mesa: a definir. Apresentação sobre Acolhimento 376 

Institucional de Crianças e Adolescente: Estratégia excepcional e provisória de proteção 377 

(previsão de 30 minutos), seguida da apresentação do Protocolo nº. 001/2022, da Mesa 378 

de Diálogo e Negociação Permanente do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e 379 

o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça, que dispõe sobre a proposição 380 

de fluxos municipais para o acolhimento institucional emergencial de crianças e 381 

adolescentes no âmbito do município de Belo Horizonte, a ser desenvolvida pelo diretor 382 

Régis Spindola, coordenador da câmara de Acolhimento Emergencial, (com previsão de 383 

30 minutos) Debate também com previsão de 30 minutos, finalizando às 17h00 com o 384 

encerramento oficial. Após a apresentação da diretora Daniele Carmona, o Sr. Régis 385 

pediu a palavra: “Gostaria de reforçar a importância do webinário, uma maneira de 386 

também celebrar e divulgar, iniciar os processos de apoio técnico, capacitação, dar 387 

publicidade dos protocolos junto à rede, é de suma importância termos pessoas que 388 

participam da mesa e das discussões, nas mesas que vão discutir os protocolos, isso 389 

para trazer um pouco do histórico e da dimensão de que é um evento de todos que 390 

compõe a mesa, para que se reconheçam nesse momento importante, no sentido da 391 

discussão, da reflexão, expor o que foi feito nas câmaras temáticas, nas muitas reuniões 392 

e o acumulo técnico que foi obtido (...) Sensibilizar os colegas para participar do 393 

evento e estarmos a frente dessa apresentação que contempla o trabalho de várias 394 

instituições”. A diretora de proteção social básica, Sra. Eliete Rezende também 395 

manifestou-se: “Importância de realizar o seminário e pensar numa perspectiva de 396 
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poder celebrar e contemplar a construção necessária, algo feito a tantas mãos para 397 

garantir o direito à convivência familiar e comunitária, compromisso identitário da 398 

política de assistência social. Também muito importante reconhecer e se sentir parte 399 

dessas conquistas (...) Interessante que a mediação seja conduzida por integrantes das 400 

câmaras temáticas. A título de sugestão quem participou das duas câmaras temáticas 401 

seja a referência para estar na mediação. Pensando no tema como um todo, traz a 402 

sugestão de nome para compor as apresentações: Professora Abigail Torres, que tem 403 

trajetória consistente nessa seara, poderá contribuir com esse momento.” 404 

Posteriormente a conselheira Tutelar Sra. Rosimeire voltou a se manifestar: Qual a data 405 

prevista? (05 de maio ou 10 de maio). Previsão de quantos participantes? Teremos 406 

certificado? Concordo plenamente que os integrantes das câmaras sejam mediadores. 407 

Sugestão de nomes: Dra. Valéria - desembargadora (COINJ) – Cléber Junqueira 408 

(advogado – técnico do MP Contagem). Daniele Carmona destacou que será um evento 409 

“robusto e aberto ao público, a ideia é ampliar a participação! Momento para 410 

compartilhar com a cidade. Quanto ao certificado, vamos avaliar!”. Maria Thereza 411 

Fonseca, representante suplente CMDCA, assim manifestou-se: “Faço minhas as 412 

palavras do Régis. Conforme dito pela Daniele, o objetivo é uma entrega pública dos 413 

protocolos. O escopo dos protocolos é a política de assistência social, mesmo que se 414 

aborde as interfaces para proteção integral. Talvez o nome do tema não tenha ficado 415 

muito claro, sugiro para análise de todos que pudesse ser algo mais assertivo, 416 

compreendendo o lugar do SUAS e dos protocolos da mesa: ‘SUAS e direitos da 417 

crianças e adolescentes: apresentação dos protocolos elaborados pela Mesa de 418 

Diálogo’. Dá maior atenção e é mais assertivo e respeitoso com o trajeto que temos 419 

feito”. Dra. Eden Mattar indaga: “Será um evento presencial ou híbrido?” Daniele 420 

responde que será totalmente virtual. “Contamos com a participação de todos para 421 

multiplicar. A partir das sugestões aqui faremos os contatos”. Maria Fernanda, 422 

coordenadora técnica da DRGD, faz sugestão do professor Murilo Digiácomo, nome 423 

endossado pela equipe da DRGD e também pela diretora Nívea (DPCA). Daniele 424 

Carmona continuou para o próximo ponto de pauta: Proposta de pauta para próxima 425 

reunião, sendo: 1. Aprovação da Ata da 20ª Reunião realizada em março de 2022; 2. 426 

Informes dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas; 4. Definição da pauta da 427 

reunião de maio; 5. Informes gerais. A diretora de gestão do SUAS, Sra. Simone 428 

Albuquerque sugere pautar outras duas questões: 6. Prever devolutivas sobre 429 



Ata da 20ª 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. 
 

organização do seminário, com informações de datas e inscrições, para mobilizarmos 430 

em torno do seminário; 7.  Destacar que a apresentação da câmara de parâmetros será de 431 

contextualização e não de breve relato como nas outras ocasiões. A pauta foi aprovada 432 

contemplando as inclusões propostas pela diretora Simone Albuquerque. Considerou-se 433 

APROVADA a pauta da 21ª Reunião da Mesa de Diálogo, que ocorrerá em abril de 434 

2022. Apresentou-se em seguida o calendário de reuniões da Mesa. Não havendo, 435 

Daniele Carmona indaga se há registro de algum outro informe.  O Sr. José Francisco 436 

manifestou-se a respeito da contratação de conselheiros suplentes para estruturar e 437 

reforçar os trabalhos desenvolvidos: “Nos tempos em que vivemos, algo dessa monta é 438 

muito importante. Fico muito contente. Não é algo pequeno, não é normal. Fico muito 439 

gratificado em poder participar desse momento onde os gestores se esforçam para 440 

aprimorar a política pública. Temos que dar visibilidade, os produtos merecem. No dia 441 

de hoje, 31 de março, merece registrar alguns fatos que ocorreram em 1964, peço 442 

desculpas se me emocionar. Naquele tempo, para começar, na sala de aula senti falta 443 

de dois professores que desapareceram, o professor Raimundo de química prática... 444 

depois viemos a entender o que havia acontecido com ele. Depois, o pai de um colega, 445 

um juiz de direito, foi obrigado a ficar em casa, foi cassado pelos militares. Em outra 446 

ocasião, eu estava dormindo e fui surpreendido com uma metralhadora no peito pois 447 

estava dormindo na casa de um colega cujo pai desafiou os militares (...) Na igreja que 448 

fiz minha primeira comunhão os três padres foram presos. Estou registrando esses fatos 449 

emocionado, pois na nossa geração é algo que não conseguimos esquecer e não vamos 450 

esquecer!” Daniele Carmona pediu a palavra: “Agradecemos a sensibilidade e 451 

generosidade de compartilhar esse resgate histórico. Não podemos mesmo esquecer. 452 

Não podemos “adormecer”. Ficamos emocionados com seu relato. A partir dessa 453 

reflexão, vamos seguir para o encerramento as nossas atividades.” Não havendo 454 

nenhum registro ou outro informe, passou ao encerramento. Agradeceu a participação e 455 

as contribuições de todos e de todas as (os) integrantes desta Mesa de Diálogos do 456 

SUAS com o Sistema de Garantia de Direitos. Eu, Antônio Victor Gomes Costa, 457 

técnico da Secretaria Executiva da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de 458 

Direitos – DRGD /Subsecretaria de Assistência Social, lavrei a presente ata. 459 


