
 

Procuradoria-Geral do Município 

Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 14 de agosto 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 

09.08.2019, para cumprir a seguinte pauta: 

 

Pauta: 

1 – Apresentação – Seminário Municipal de Parcerias; 

2 – Informe – Fórum Municipal de Monitoramento e Avaliação; 

3 – Regimento Interno: 

 

• Capítulo 3 – Seção IV: Da Posse, Da Substituição, Da Vacância e Da Cassação da Função 

de Conselheiro; 

• Capítulo 5 – Seção II: Da Presidência. 

 

4 – Reunião das Comissões Permanentes: 

 

• Monitoramento do Plano de Ação do CONFOCO. 

 

Membros presentes na reunião:  

Azilton Ferreira Viana CELLOS-MG 

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Salesianos – Inspetoria São João Bosco 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Providens – Ação Social Arquidiocesana 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

Lírio Inácio Poersch Fórum de Entidades Socioassistenciais de BH 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Renata Resende Coelho SMPOG 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Wandson Antônio Silva Mourão Movimento de Lutas Pró Creches 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Daniela de Melo Vieira CTGM (Indicação Prefeito) 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 
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Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Stephanie Mendes de Araújo SMAICS 

Thiago Alvim Camargo Nexo 
 

Às 13h50 se iniciou a reunião, com a apresentação dos informes pela presidente do CONFOCO, 

conforme acordado nas reuniões anteriores. 

Marisa Seoane Rio Resende, Presidente do CONFOCO e Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral 

do Município, iniciou a reunião e propôs que fosse realizada uma rodada para que cada pessoa 

apresentasse alguns resultados obtidos desde a última reunião do CONFOCO. 

Lilian Cunha Rissi Matusita, Controladora do Município de Unaí – Minas Gerais iniciou com uma 

breve apresentação e mencionou sobre sua pretensão de compartilhar com Municípios maiores 

as experiências que tem vivenciado desde 2017 na Controladoria do Município de Unaí. Narrou 

que foi feito um processo de construção, também por meio de reuniões paritárias, para 

estabelecer como se daria a condução das novas parcerias no Município. Disse, ainda, que, no 

Município de Unaí, estão encontrando dificuldades com relação ao Monitoramento e Avaliação 

e à formalização de Acordos de Cooperação. Em suma, uma fase de desafios. 

A Controladora do Município de Unaí continuou sua exposição esclarecendo que há no 

Município o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, também, Fundo 

Municipal do Idoso, o qual foi implantado recentemente e iniciará a captação de recursos. 

Explicou também que o Município não publicou Decreto Regulamentar da Lei nº 13.019/2014, 

mas foi feita uma Lei Municipal, com base na Lei Federal nº 13.019/2014. 

Marisa pontuou que, de fato, a regulamentação da Lei Federal é complexa. Explicou que o 

Decreto Municipal nº 16.746/2017, que regulamenta a Lei em Belo Horizonte, já foi revisto por 

duas vezes e será revisto novamente, tendo em vista que alguns pontos não ficaram muito 

claros. Mencionou que há uma dificuldade geral em compreender a diferença entre a cultura de 

convênios e a cultura de parcerias, que objetiva mais transparência e responsabilidade com o 

recurso público e mais preocupação com o resultado e com a entrega. 

Marcella Cristina Aguiar, Gerente de Apoio às Parcerias, iniciou sua participação esclarecendo 

que a gestão da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte, além de instituir o 

CONFOCO, que é um dos poucos existentes e em funcionamento no país, foi criada a Gerência 

de Apoio às Parcerias – GAPOP, com o fim de padronizar entendimentos, instrumentos, fornecer 
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orientações com relação a esta legislação, concentrar informações e simplificar procedimentos 

para os órgãos e para as OSCs. 

Azilton Viana, representante do CELLOS, iniciou sua participação fazendo breve apresentação 

do CELLOS. Pontuou sobre a realização da 22ª Parada LGBT, que, segundo indicadores, teve a 

presença de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) pessoas. Esclareceu que os problemas ocorridos 

não são devidos ao Movimento, mas sim de gestão interna do Município. Explicou que, na 

realização da Parada LGBT, há uma política de valorização do artista local e, por isso, não houve 

participação de nenhum artista nacional. 

Marisa questionou se há alguma reunião agendada ou prevista para alinhar os problemas que 

ocorreram com a PBH, relativamente à Parada LGBT. Azilton esclareceu que há uma reunião 

agendada para segunda-feira, 19/08/2019. 

Dimas Silveira, representante da SMED se apresentou, explicando que trabalha diretamente 

com as prestações de contas e monitoramento e avaliação. Explicitou que a Gerência das 

Parcerias, com relação às creches, já se encontra bem avançada. Discorreu que a SMED tem em 

torno de 235 entidades parceiras. Destacou a importância do SUCC para o monitoramento e 

avaliação das parcerias, que vem sendo realizado com muita proximidade. 

Lírio Inácio Poersch, representante do Fórum de Entidades da Assistência Social, iniciou 

ressaltando a melhora do SUCC no último ano e no corrente ano, com a inserção de novos 

recursos. Destacou a necessidade de maior eficiência e envolvimento da PRODABEL. 

Sobre o SUCC, Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres, Marcella esclareceu 

que este era específico somente para contratos e convênios, não existindo um sistema 

específico para as Parcerias. Elucidou que o SUCC se comunica com o SOF, Sistema Orçamentário 

Financeiro, o qual emite diversos relatórios. Por essa razão, é um sistema muito eficiente para 

o monitoramento de contratos. A partir da entrada em vigor do MROSC para os Municípios, as 

parcerias passaram a ser inseridas no SUCC que, antes, não havia sido modelado para esta lógica. 

Desde então, o sistema já melhorou muito. Mas, avançando nos conceitos da Lei, foram sendo 

solicitadas melhorias e estas inseridas no sistema. Afirmou que, atualmente, há 31 pedidos de 

melhoria junto à PRODABEL relativamente ao SUCC. Comunicou, ainda, que, 

concomitantemente a isso, foi realizada licitação e contratada uma empresa para desenvolver 

um novo sistema único que atenda à prefeitura como um todo. Por isso, a PRODABEL não está 

realizando melhorias no sistema, exceto aquelas exclusivamente para adequações às previsões 
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legais. Informou que em 2021 o SUCC deixará de existir para dar lugar a este novo sistema. Frisou 

a necessidade de trazer representantes da PRODABEL na próxima reunião do CONFOCO. 

Bianca Monteiro, Assessora Jurídica na Gerência de Apoio às parcerias fez breve relato a respeito 

da Comissão Permanente do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas 

Gerais, presidida pelo Dr. Tomaz de Aquino Resende. Relatou que foi realizada a 3ª Reunião 

desta Comissão. Disse que a Comissão, além de estar trabalhando na aprovação de um 

Regimento Interno, tem enfatizado assuntos como o trato das emendas parlamentares 

operadas via MROSC. 

Em prosseguimento à Reunião Ordinária, os demais conselheiros presentes também se 

manifestaram apresentando avanços e resultados alcançados desde o último encontro, bem 

como desafios encontrados. A maioria deles destacou a importância do CONFOCO como um 

local de diálogo para discussão das parcerias entre a Administração Pública e as OSCs, que antes 

era inexistente, reforçando o conceito da parceria. 

Logo após, Marcella discorreu sobre o Seminário Municipal de Parcerias realizado em 13 de 

junho de 2019, apresentando resultados e impressões recebidas do evento, bem como exibindo 

fotografias. Discorreu, também, a respeito do Fórum Municipal de Monitoramento e Avaliação, 

cujo público é constituído dos gestores de parcerias, técnicos designados para o 

acompanhamento das parcerias e integrantes das comissões de monitoramento e avaliação. 

Em continuidade, tratou-se a respeito do regimento interno do CONFOCO, que prevê o 

desligamento de membros em decorrência das faltas. Marcella destacou a necessidade de se 

priorizar a mobilização dos membros para participação efetiva no Conselho e realizar o 

desligamento apenas em última instância. Reforçou que o esforço de mobilização deve ser uma 

responsabilidade de todos. 

Como proposta de encaminhamento, Marcella sugeriu passar a demanda relativa aos faltantes 

para a Comissão de Mobilização. O que foi acatado pelos membros da Comissão presentes. Foi 

solicitada a disponibilização de uma lista com nome e contato dos faltantes para 

encaminhamentos. 

Marisa informou que o Procurador-Geral, Tomáz de Aquino Resende está deixando o cargo, e 

ela, como chefe de gabinete, deixará, também o cargo, após a transição. Com isso, também 

deixará a representação da PGM no Confoco. Considerando que a sociedade civil passa a ocupar 
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a vaga da presidência em outubro, sugere que no mês de setembro ocorra apenas a substituição 

da presidência pelo vice-presidente.  

Após a informação relativa à saída do Dr. Tomaz de Aquino Resende do cargo de Procurador 

Geral do Município, a maioria expressiva dos conselheiros do CONFOCO presentes, teceram 

elogios e destacaram a importância da sua gestão no avanço das parcerias no Município de Belo 

Horizonte, tendo exercido papel fundamental no processo de desburocratização, no combate 

aos atrasos – antes recorrentes – dos repasses às OSCs parceiras, bem como no diálogo efetivo 

em situações de conflito, principalmente entre órgãos da administração pública municipal, OSCs 

e Conselhos de Políticas Públicas setoriais. 

Os conselheiros presentes enalteceram, também, o apoio e eficiente participação da Presidente 

do CONFOCO, Marisa Seoane Rio Resende, no avanço das parcerias no Município de Belo 

Horizonte. 

Marcella pontuou que, dada a iminente vacância do cargo, faz-se necessária a eleição para a 

vice-presidência do Conselho. Marisa destacou que, a partir de outubro, o conselheiro Lírio 

assumirá a presidência, para o segundo biênio de mandato, e ele conduzirá a eleição para o 

cargo de vice-presidente governamental. 

Ildete mencionou a cobrança das instituições relativamente ao projeto de reestruturação das 

ILPIs apresentado pela SMOBI e aprovado no CMI. Marcella esclareceu que uma parte das 

reformas já foi licitada e contratada. Elucidou que algumas instituições tiveram o escopo da 

reforma alterado, pelo que será necessário realizar outra licitação. Informou que este assunto 

já está na pauta da próxima plenária do Conselho Municipal do Idoso, para que a SMOBI 

apresente o andamento dessas reformas. Marcella sugeriu a presença de alguns representantes 

do CONFOCO nesta plenária do Conselho do Idoso. 

Foi dada a palavra à Lilian, Controladora de Unaí, que agradeceu a oportunidade e as portas 

abertas para participar da reunião onde foram compartilhados diversos avanços e, também, 

diversas dificuldades. Frisou que ficou feliz por ter tomado conhecimento de que algumas das 

mesmas dificuldades do Município de Unaí existem aqui também, já sendo trabalhadas as 

melhorias necessárias. Apontou os desafios relativos às emendas parlamentares e à falta de 

sistema para prestação de contas online. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 16h30min. 
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Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019. 

 

Marisa Seoane Rio Resende 
Presidente do CONFOCO 


