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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 13 de março de 219, 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 

09.11.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
1 - Apresentação SMED; 
2 - Apresentação PRODABEL/SUCC; 
3 - Apresentação OSCs (CEDUC e Projeto Providência); 
4 - Seminário; 
5 - Reunião das Comissões. 
 
6 - Informes: 
6.1 - Parada LGBT; 
6.2 - Retorno demanda dos Fundos Municipais; 
6.3 - Informes da GAPOP. 
 
Membros presentes na reunião:  

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

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 do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Nilton César da Silva Casa do Beco 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Tarcila Bretas Lopes SMEL 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Virgínia Dumont Pereira IPA 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Azilton Ferreira Viana CELLOS 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 
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Natália Torquete Moura SMPOG 

Rita de Cássia Silva  Belotur 
 

Participantes: 

Maurício Matsushima Prodabel 
Guilherme Venturato Moreira Prodabel 
Renato Ávila Bernardes Prodabel 
Bruno Vieira Prodabel 
Natália Raquel Ribeiro Araújo SMED 
Marcelo Moreira CEDUC Virgílio Resi 
 
Às 13h45 a presidente Marisa Seoane iniciou a reunião, comunicando o falecimento do Padre 

Mário, ressaltando sua importância e compromisso com causas sociais. 

Devido à participação de muitas pessoas novas na reunião, Marisa sugeriu uma rodada de 

apresentações a qual foi realizada. Marisa apresentou informações sobre o CONFOCO e as 

Organizações parceiras. Contextualizou a pauta da reunião, face à presença da Subsecretária 

Municipal de Educação, Sra. Natália Araújo, bem como de equipe da Empresa de Informática e 

Informação do Município de Belo Horizonte – PRODABEL. 

Marisa apresentou os desafios de implementação das parcerias no Município, no sentido real 

das parcerias, através da construção conjunta e dialogada, superando as dificuldades. Em 

seguida, deu início à pauta da reunião, com a apresentação da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Apresentação SMED 

A Subsecretária Natália Araújo iniciou sua fala, esclarecendo estar representando a Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Ângela Dalben, em virtude de agenda da mesma. Ressaltou a 

importância do CONFOCO para o Município de Belo Horizonte, informando a presença de 

representantes da SMED nas reuniões, por meio de seus conselheiros titular e suplente, Sra. 

Leila Ribeiro e Sr. Dimas Barros, respectivamente. 

O convidado Thiago Alvim ponderou quanto à ausência, na reunião, de representante da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC, 

informando da importância de haver um diálogo entre esta e a SMED, para o alinhamento de 

informações acerca dos procedimentos internos de cada uma das Secretarias. 

Dando continuidade à sua fala, a Subsecretária Natália esclareceu que sua apresentação teria 

como enfoque os números e a própria rede parceira da SMED, e se colocou à disposição para 

retornar ao CONFOCO e dialogar acerca de quaisquer questões que fossem apresentadas. 

A Subsecretária Natália realizou sua apresentação, destacando que atualmente a rede parceira 

da SMED atende a aproximadamente 30% (trinta por cento) do universo da educação no 

Município, compreendendo a educação infantil, o período integral e também o atendimento 

domiciliar. Apresentou também o universo das caixas escolares, as parcerias público-privadas 

na educação, os desafios da alimentação e das manutenções e obras nas unidades 
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(considerando a riqueza de detalhes da apresentação, a mesma será anexada a esta ata e 

disponibilizada aos conselheiros). 

O convidado Thiago Alvim perguntou acerca do caminho percorrido pela SMED para a 

negociação quanto à implantação de cronograma de repasses trimestrais nas parcerias. A 

Subsecretária Natália informou que fez um contato com as Secretarias Municipais de Fazenda e 

de Planejamento, obtendo retorno positivo, com a aprovação de recursos anuais pela Câmara 

de Coordenação Geral – CCG. Natália ponderou também quanto à vinculação constitucional de 

recursos para a Educação, que pode ter influenciado na aprovação. 

Natália abordou a necessidade de padronização na oferta de serviços públicos, de 

aprimoramento do sistema de custos para repasses mais justos e eficientes, bem como de 

evolução para a pactuação e metas cada vez mais objetivas. Ponderou quanto às dificuldades 

das OSCs em relação à elaboração de orçamentos, na aquisição de gêneros alimentícios 

perecíveis, e nos demais desafios envolvidos na execução da parceria. Ressaltou a importância 

no foco dos resultados e na necessidade de mudança de cultura de conferência de notas fiscais, 

dentre outros procedimentos. 

Thiago Alvim ponderou quanto a diferença dos procedimentos adotados entre as Secretarias.  

Concluindo sua apresentação, a Subsecretária Natália agradeceu o convite e novamente se 

colocou à disposição para contribuir naquilo que for possível com os trabalhos do CONFOCO. 

A presidente Marisa Seoane agradeceu a participação da Subsecretária Natália e deu 

seguimento à pauta, com a apresentação da PRODABEL. 

Apresentação PRODABEL 

O Sr. Bruno Vieira, Diretor de Sistemas da PRODABEL, iniciou sua fala agradecendo o convite 

para participar da reunião, informando que toda a equipe da PRODABEL presente na reunião 

estava à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas apresentadas. 

A presidente Marisa contextualizou a demanda apresentada pelo CONFOCO de conhecer e 

esclarecer questões vinculadas ao SUCC (Sistema Único de Contratos, Convênios e Congêneres), 

haja vista a interface do sistema com o Portal das Parcerias e a prestação de contas pelas 

organizações da sociedade civil. 

A conselheira Marcela Giovana apresentou dificuldades na operacionalização do sistema. O 

conselheiro e vice-presidente Lírio Inácio elogiou os avanços e melhorias já realizadas no 

sistema, mas ressaltou a importância de novas melhorias e funcionalidades, como por exemplo, 

a emissão de relatórios gerenciais, que possibilitem o acompanhamento das parcerias. 

O Sr. Bruno vieira apresentou os esclarecimentos, esclarecendo também o ciclo do sistema, que 

é melhorado e adaptado cotidianamente, a partir dos erros identificados e das evoluções 

propostas. Bruno informou que os erros devem ser reportados para as Secretarias. 

Bruno se disponibilizou a acompanhar as demandas de melhorias que forem deliberadas e 

sugeriu a criação de um grupo específico para alinhar estas demandas e encaminhá-las, em 

conjunto, para o desenvolvimento pela PRODABEL. 
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Marcella Aguiar esclareceu que já foi instituído um grupo de trabalho pela GAPOP e CONFOCO 

que fará os levantamentos das demandas. 

O conselheiro Dimas apresentou os procedimentos e fluxos adotados na SMED e também a 

importância de se criar ambientes de teste nos quais possam ser realizadas capacitações com as 

OSCs parceiras 

Bruno informou que irá providenciar este ambiente de testes e, encerrando sua fala, agradeceu 

novamente o convite e colocou toda a equipe à disposição para contribuir com os trabalhos. 

Dando continuidade à pauta, a presidente Marisa abordou a devolutiva dos fundos municipais, 

previstos nos informes da reunião, os quais já haviam sido dados também através do grupo 

virtual do CONFOCO.  

Por ocasião da presença da Sr. Marcelo Oliveira, presidente do CMDCA na última composição, o 

mesmo apresentou diversos esclarecimentos sobre os procedimentos e fluxos que permeiam as 

deliberações de recursos no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, informando o histórico, as etapas, o atual volume de recursos em execução e de 

saldo já deliberado. 

Após a fala do Sr. Marcelo Oliveira e das ponderações dos demais presentes, considerando o 

adiantar da hora, a presidente Marisa Seoane deu por encerrada a reunião, ficando os pontos 

da pauta não discutidos, para as próximas reuniões. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h45min. 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2019. 

 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 


