
 

Procuradoria-Geral do Município 

Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 13 de fevereiro de 2019, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – 

Avenida Afonso Pena, nº. 1.212 – 1º andar – os membros do Conselho Municipal de Fomento e 

Colaboração de Belo Horizonte – CONFOCO-BH, conforme convocação encaminhada em 

08.02.2019, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 

 

1 - Eleição do (a) vice-presidente do CONFOCO-BH; 

2 - Apresentação de Afonso Nunes da Cruz Neto - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania: Repasses de 

recursos, procedimentos e prazos relativos a execução financeira das parcerias; 

3 - Seminário MROSC 2019; 

4 - Reunião das Comissões; 

5 - Demandas levantadas pelos conselheiros no grupo de whatsapp (oitiva, esclarecimentos e 

diagnósticos para tratativas e encaminhamentos necessários): 

6 - Informes gerais. 
 
Membros presentes na reunião:  

Azilton Ferreira Viana CELLOS 

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Daniela de Melo Vieira CTGM  

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Lírio Inácio Poersch Ação Social Técnica 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Maria Aparecida Pereira Abrigo Frei Otto 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Tarcila Bretas Lopes SMEL 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Virgínia Dumont Pereira IPA 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
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Justificaram ausência os conselheiros: 

Daniela Balbina de Souza Crespo Marra CRC 

Nilton César da Silva Casa do Beco 
 

Participante: 

Afonso Nunes da Cruz Neto SMASAC   

 

Às 13h50min a presidente Marisa Seoane deu início à reunião, com informes dos desafios 
postos neste principio de ano, os desafios do terceiro setor e a necessidade de fortalecimento 
e reconhecimento da atuação do terceiro setor na sociedade. Resaltou também a ocorrência 
de tragédias neste ano, destacando o rompimento da barragem de Brumadinho, que é uma 
tragédia humana, mas que demonstrou o quanto a sociedade civil organizada ou não tem um 
grande papel mobilizador.  

Marisa destacou a pauta da reunião, a qual foi elaboradora a partir das contribuições dos 
Conselheiros. Informou também a publicação do Regimento Interno do Conselho, que a partir 
desta publicação serão computadas as faltas e justificativas nos termos do Regimento. 
Ressaltou que é muito mais relevante a qualidade da discussão mas que a presença será 
também considerada. 

Marisa fez a leitura da pauta, destacando a importância da eleição da vice – presidência do 
conselho. 

Dando início à pauta Marisa registrou a presença do Senhor Afonso Neto, diretor de 

planejamento e finanças da SMSAC que fará uma apresentação acerca do repasse de recursos, 

procedimentos e prazos relativos a execução financeira das parcerias. 

 

Senhor Lírio informou que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em parceria com 

a PUC, irá realizar um diagnóstico das entidades de assistência social cadastradas no conselho. 

 

Marcela informou que está divulgando e realizando uma agenda da cidade com informações 

acerca das agendas fixas e outras de conselhos e instituições. 

 

Afonso iniciou sai apresentação, informando a estrutura da logística administrativa e financeira 

da SMASAC, da estrutura organizacional e principais demandas acampadas na Secretaria. 

Afonso esclarece que, em virtude de pagamento/repasse de recursos das parcerias no bojo da 

SMASAC. 

Durante a apresentação foram apresentadas dúvidas e questões que foram esclarecidas ao 

longo da apresentação. 

 

 Antecipação de recursos; 

 Atrasos nos repasses dos recursos (foram apresentados dez principais motivos de 

atrasos); 

 Foi apresentada demanda de convidar a SMED para apresentar, na próxima reunião do 

CONFOCO; 

 Afonso apresentou propostas para a melhoria do processo. 
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As 15h05min Afonso encerrou a apresentação, agradecendo a oportunidade e abrindo para 
perguntas e dúvidas. 

O conselheiro Tiago Alvim ponderou a necessidade de se ter maior cuidado com o prazo 
apresentado acerca do dia dez (o valor tem que ser no quinto dia útil). Thiago informou 
também que, ainda que estejamos falando de antecipação de recursos como a um déficit de 
recursos nas parcerias em virtude do baixo valor repassado face ao custos e serviços.Como não 
há u estudo de custos, e o recurso repassado passa a fazer parte do fluxo de caixa de forma 
que a maioria das ILPIs dependem do recuso do mês para fazer o pagamento da competência 
do mês anterior. 

Thiago fez ponderações acerca das propostas apresentadas de melhoria pelo Afonso. 
Ressaltou que partes das propostas apresentadas estão sendo discutidas no CONFOCO há mais 
de um ano. Que precisa haver maior diálogo, para que o CONFOCO possa também contribuir 
com a secretaria para dar encaminhamento às demandas do CONFOCO. 

Thiago pediu para haver uma apresentação de um plano de ação da secretaria para a 
implementação das melhorias de processo, uma vez que o CONFOCO é também um órgão de 
assessoramento do prefeito. Portanto, se há fatores que superam a gestão da SMASAC, que as 
mesmas sejam levantadas e que os órgãos internos sejam envolvidos.  

Marisa sugeriu que, quando houver este assunto dos recursos e repasses que as secretarias 
envolvidas sejam oficialmente convidadas para participar, ainda que apenas nas reuniões das 
comissões. 

Marisa ressaltou a importância da discussão destas demandas no conselho e também em 
como algumas outras pautas precisam avançar, para além dos repasses dos recursos. 

Senhor Lírio sugere como foco para 2019 a realização de estudos de custos. Ressaltou os 
avanços já alcançados, mas ressaltou também o quanto a sociedade civil tem importância 
neste processo, uma vez que está cada vez mais organizada. 

Marcela informou que o Cemais através de um projeto no FUMID, tem como produto a 
realização de uma pesquisa de estudo de custos acerca da ILPI e que, dentro do cronograma, 
esta pesquisa será entregue em dezembro/2019. 

Marcela pediu que a palavra fosse aberta para os conselheiros representantes das ILPI’s. Ildete 
elogiou o trabalho realizado de acolher as demandas das ILPI’s, de ouvir e de se fazer ouvir na 
atual gestão da PBH. Apresentou que já houve grandes melhorias, mas que precisa melhor 
mais. Relatou a pressão que os trabalhadores das ILPI’s  passam quando do atraso do 
repasse.Ressaltou também a importância dos trabalhadores nas ILPI’s, em como o atraso no 
pagamento impacta nas ações desenvolvidas.Defendeu a implantação do cronograma 
trimestral de repasse. 

Maria Aparecida defendeu a realização de um pagamento em dobro no mês de dezembro, 
para possibilitar o adimplemento de obrigações de dezembro. Destacou a importância do 
trabalho desenvolvido pelas ILPI’s e que a PBH depende deste trabalho. 

Fernanda Flaviana informou a questão do projeto de incêndio nas ILPI’s, face ao ocorrido no 
centro de treinamento do Flamengo, relatando que partes das unidades não possuem o alvará 
de incêndio, porém os recursos não são suficientes para acobertar as despesas normais da 
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parceria, que dirá estas despesas acessórias. Fernanda destacou o estudo de custo das 
unidades. 

Thiago ponderou que, em campanha foi informado de que o que seria priorizado é fazer 
funcionar o que já existe, porém está sendo ventilada a informação de pelito de recursos junto 
ao Fundo do Idoso para a construção/implementação de novos equipamentos. Tendo em vista 
a atual situação das parcerias da assistência social, talvez este não seja o momento de partir 
para novos equipamentos. 

Marcela retonou a pauta do projeto de incêndio, a qual ela tem levado para discussão das 
ILPI’s. 

Dimas informou do trabalho realizado pela SMED de disponibilização de recursos para creches 
pra a realização de obras e melhorias de estrutura física. É uma ação grande e que está sendo 
realizada em 2018/2019. Dimas ressaltou a importância da exposição do Afonso acerca dos 
procedimentos orçamentários e financeiros e dos avanços que estão ocorrendo. Não só na 
parte meio, mas também na qualidade da oferta de serviços. 

Wandson reconheceu os avanços na Educação Infantil, que as OSC’s receberam recursos em 
2018 e novamente em 2019, para as adequações ou ampliação de estrutura física. Wandson 
destacou ainda que foi incluído no Plano de Trabalho das creches recursos para manutenção 
predial. 

Marisa pediu para Afonso encerrar sua explanação para seguimento da pauta. Afonso 
agradeceu oportunidade, dizendo que o diálogo está aberto. Afonso ressaltou avanços 
realizados em especial com os últimos reajustes concedidos pelo governo, em especial para os 
idosos. Abordou os procedimentos envolvidos na autorização para a concessão dos reajustes 
mencionados.Explicou sobre os recursos requeridos junto ao Fundo do Idoso.Primeiramente 
os recursos na ordem de 3 milhões, para a realização de obras nas ILPI’s pela 
SMOBI/SUDECAP.Outro recurso seria a proposta de implantação de um Centro Dia do Idoso. 

Afonso abordou também a qualificação dos serviços de Assistência Social, como por exemplo, 
a reforma dos 34 CRAS da cidade, no valor aproximadamente de 3,5 milhões. Destacou a 
importância da SMOBI como parceira da SMASAC. 

Afonso destacou também a alteração da classificação orçamentária dos recursos previstos nas 
parcerias, que deixaram de ser classificados como subvenção social, o que reconhece a 
finalidade real da parceria e permitem a realização de despesas outras. 

As 16h20min foi realizada reunião entre os representantes da sociedade civil, tendo sido 
eleitos o senhor Lírio vice-presidente do CONFOCO. Será realizada a substituição de suplência 
e titularidade. 

 

Seminário MROSC 2019 

 

A sugestão de datas para a realização do seminário foi entre o dia 20 a 24 de maio. 
 

Demandas levantadas pelos conselheiros 
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Thiago e Simione apresentaram algumas questões recorrentes sobre demandas da Instituição 
Financeira Caixa Econômica Federal. 

Lírio aponta algumas dificuldades nos relatórios a serem emitidos pelo SUCC, em especial de 
acompanhamento financeiro da parceria. 

Marcela apresentou também dificuldades de articulação com a SMAAS para a orientação de 
preenchimento dos campos. Relatou também a percepção das dificuldades em relação ao 
Relatório de Execução do Objeto, da quantidade de documentos gerados. O tempo e força de 
trabalho envolvido neste processo.   

Dimas relatou ocorrências na SMED acerca do Relatório de Execução do Objeto enorme, 
porém sem conteúdo. E também problemas no sistema. 

Dimas destacou também que apesar das falhas o SUCC e uma grande ferramenta e evolui 
bastante. 

Ildete destacou a fragilidade dos equipamentos das organizações. 

 

 Informes Gerais 

Mônica Moreira Esteves Bernardi se despediu em virtude de convites no Estado. 

 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h20min. 

 

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 


