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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 10 de outubro de 2018, 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 

08.10.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
 
1) Apresentação da Minuta do Regimento Interno; 
2) Apresentação do novo Portal das Parcerias; 
3) Reunião das Comissões Permanentes; 
4) Informes Gerais: 
4.1) Alinhamento para escolha de vice-presidente dentre os representantes da sociedade civil; 
4.2) Aprovação das Atas anteriores; 
4.3) Atuação do CONFOCO na Política Municipal do Idoso - Fundação Itaú; 
4.4) Avanços e desafios do Conselho. 
 
Membros presentes na reunião:  

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

João Mendes da Silveira Lar Bom Jesus 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Lírio Inácio Poersch Ação Social Técnica 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Mônica Moreira Esteves Bernardi SMPOG 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Nilton César da Silva Casa do Beco 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Virgínia Dumont Pereira IPA 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 
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Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Thiago Alvim Camargo Nexo 
 

Às 14horas a presidente Marisa Seoane deu início à reunião, informando da importância da 
pauta e da reunião em que o Conselho Municipal de Fomento e Colaboração completa um ano 
de atuação e comunicou a presença do Procurador-Geral do Município, Dr. Tomáz de Aquino. 
Marisa passou a palavra ao Dr. Tomáz de Aquino. 

Dr. Tomáz ressaltou a importância do trabalho realizado pelo Conselho para a atual gestão da 
PBH e agradeceu a participação e compromisso de todas os órgãos, organizações e 
representantes do Terceiro Setor que participam do Conselho. Informou a publicação, na data 
da reunião, do Decreto Municipal nº. 16.991, que alterou alguns dispositivos do Decreto 
Municipal nº. 16.746/2017, aperfeiçoando as regras referentes às parcerias no Município. 

Dr. Tomáz informou ainda do fortalecimento da estrutura da Gerência de Apoio às Parcerias – 
GAPOP, com a designação de um Procurador Municipal para acompanhar as demandas das 
parcerias. Reafirmou seu compromisso com a implementação da Lei Federal nº. 13.019/2014 no 
Município, ressaltando a importância do CONFOCO neste processo. Agradeceu e parabenizou 
novamente o trabalho do CONFOCO e a intersetorialidade promovida por meio do Conselho. 

Encerrada a fala do Dr. Tomáz, a plenária se reuniu para o registro fotográfico da reunião. 

Marisa retomou a pauta, com a apresentação do Regimento Interno pela Comissão de Atos 
Normativos. 

 

1. Regimento Interno 
 
A conselheira Rosana Beatriz iniciou a apresentação dos pontos centrais da minuta atualizada 
do Regimento Interno, considerando as manifestações apresentadas às últimas versões e 
agradeceu as contribuições da conselheira Natália Torquete. 
 
Beatriz apresentou os pontos destacados pelos Conselheiros (apresentação anexa a esta Ata), 
entregou cópia impressa da minuta por ela apresentada e solicitou a todos que se 
manifestassem e que, caso houvesse dúvidas que as mesmas fossem apresentadas e 
esclarecidas na reunião, uma vez que a Comissão pretende aprovar o Regimento Interno na 
reunião de novembro de 2018. 
 
Beatriz informou que a proposta apresentada se encontra adequada à atualização do Decreto 
Municipal nº. 16.746/2017. 
 
Foram apresentados e discutidos os seguintes pontos: regra de composição do Conselho pela 
sociedade civil; regras de substituição entre titulares e suplentes; regras referentes a ausências 
e faltas dos membros nas reuniões. 
 
Acerca da questão de contabilização das faltas, houve maior discussão do plenário, ficando 
definida a elaboração de uma nova redação pela Comissão de Atos Normativos a ser 
encaminhada para o Conselho anteriormente à próxima reunião.  
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Foi também discutida a antecedência com a qual a convocatória e a pauta da reunião devem ser 
encaminhadas, ficando definido o prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência. 

Após a apresentação, Marisa concedeu intervalo da reunião. 

Às 15h30min a reunião foi reiniciada, com a apresentação do Portal das Parcerias. 

2.  Portal das Parcerias 

A conselheira Luana Magalhães, gerente da GAPOP, iniciou a apresentação do novo Portal das 
Parcerias. Contextualizou que, desde meados de 2017, a Procuradoria vinha dialogando com a 
Prodabel acerca das melhorias necessárias ao antigo portal. Informou ainda que, por diretriz da 
Assessoria de Comunicação Central, os sítios eletrônicos vinculados à PBH devem estar 
concentrados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte, razão pela qual o Portal das Parcerias 
foi migrado para o sítio unificado da PBH. 

Luana apresentou as telas e campos do novo Portal das Parcerias, com acesso online à página. 
Demonstrou as formas de acesso, as informações já disponibilizadas e esclareceu que parte dos 
dados serão disponibilizados em breve, especialmente àqueles referentes à transparência, em 
virtude de ajustes no SUCC, para possibilitar a alimentação automática do Portal. 

Encerrada a apresentação, a consultora Laís Lopes pediu a fala e parabenizou a todos pelas 
alterações e adequações do novo Portal. Sugeriu a inclusão, no portal, do Plano de Ação do 
CONFOCO, também do Relatório de Atividades, bem como da pesquisa realizada acerca do perfil 
dos conselheiros. Laís sugeriu ainda a inserção dos anexos às Atas Plenárias e do link referente 
ao Mapa das Organizações da Sociedade Civil (IPEA). 

Dando seguimento à reunião, a presidente Marisa passou a palavra para a assessora Bianca 
Monteiro, para apresentação acerca das alterações do Decreto Municipal nº. 16.746/2017, 
realizadas através do Decreto nº. 16.991/2018. 

Alterações do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

Bianca apresentou os pontos centrais da alteração, através de slides projetados para a plenária 
(vide apresentação anexa), destacando: definição da composição do CONFOCO com 20 (vinte) 
representações diversas da sociedade civil; inclusão de regra clara para os impedimentos das 
comissões de seleção e de monitoramento e avaliação no âmbito dos Conselhos Gestores de 
fundos especiais; exclusão de limite de aditamento para as parcerias decorrentes de captação 
de recursos no âmbito dos Conselhos Gestores de fundos especiais. 

Encerrada a apresentação a presidente Marisa abriu a palavra para manifestação dos 
conselheiros acerca das alterações apresentadas. Não havendo manifestações, Marisa informou 
que o conselheiro Thiago Alvim, cuja ausência na reunião foi justificada, elogiou as alterações 
através do grupo de mensagens do CONFOCO. 

Em seguida, Marisa destacou a necessidade de escolha de um vice-presidente do Conselho 
dentre os membros da sociedade civil e abriu a palavra para manifestações. Foi acordado que 
os membros da sociedade civil se organizarão anteriormente à realização da reunião plenária de 
novembro para definir quanto ao processo de escolha do vice-presidente, que deverá acontecer 
na referida reunião. 
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Marisa informou a todos que, conforme a conselheira Luana já havia apresentado, as Atas das 
reuniões anteriores estão disponíveis no Portal das Parcerias e pediu àqueles que puderem e 
tiverem interesse, que realizem a leitura das Atas e, caso seja necessária qualquer alteração, 
que informe à secretaria executiva. A consultora Laís sugeriu que o Conselho considere as atas 
aprovadas, contudo, passíveis de correção.  

Atuação do CONFOCO na Política Municipal do Idoso – Banco Itaú  

Marisa pediu para a conselheira Marcela Giovana para apresentar ao grupo os informes acerca 
deste ponto de pauta. 

Marcela inicialmente corrigiu a informação que havia circulado de que a proposta se refere à 
Fundação Itaú. O projeto na realidade é de iniciativa Banco Itaú que já executa ações vinculadas 
à pessoa idosa nas cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e agora em Belo 
Horizonte. A proposta é de desenvolver um Plano de Melhorias para a população idosa na 
cidade, estabelecendo ações de curto, médio e longo prazo. Marcela informou que em BH, o 
Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMais foi convidado para a secretaria executiva do 
Grupo de Trabalho instituído.  

O Banco Itaú figura como um dos grandes destinadores de recursos para o Fundo Municipal do 
Idoso – FUMID, e a intenção é de as ações propostas pelo Grupo de Trabalho possam subsidiar 
o Conselho Municipal do Idoso nas deliberações acerca dos recursos do FUMID. O objetivo é de 
fortalecer o Conselho e o FUMID para a aplicação dos recursos de forma mais assertiva. 

Marcela destacou a importância da participação do CONFOCO neste grupo de trabalho. O 
Conselho está sendo representado pela conselheira Ildete Gomes (Lar Santo Antônio de Pádua), 
que tem contribuído muito com as discussões. 

Dando continuidade à pauta, às 16h05min, Marisa pediu às comissões que se reunissem para o 
alinhamento das demandas e encaminhamentos. 

Às 16h30min, Marisa solicitou às Comissões que concluíssem a discussão, para a continuidade 
da reunião. Em seguida, cada Comissão apresentou suscintamente suas definições e 
encaminhamentos. 

- Comissão de Mobilização 

A conselheira Marcela Giovana informou que a Comissão está recuperando suas discussões 
anteriores. Informou que dentre as ações discutidas anteriormente estava a realização de um 
levantamento das Organizações da Sociedade Civil de Belo Horizonte. Para tanto a Comissão 
havia pensado em um formulário de apresentação, a ser encaminhado para as OSCs. Contudo e 
diante das possibilidades do Mapa das OSCs desenvolvido pelo IPEA, a Comissão irá se debruçar 
nesta ferramenta para avaliar as possibilidades e, na próxima reunião do CONFOCO apresentará 
uma proposta. 

A conselheira Rita indagou sobre a previsão de levantamento de demandas de capacitação neste 
mapeamento a ser realizado. Marcela esclareceu que haverá esta informação. 

Diante da fala da conselheira Marcela, a presidente Marisa informou quanto à proposta de 
realização de um evento, ainda em 2018, com o IPEA sobre o Mapa das OSCs. Marcela informou 
que o CeMais está articulando ações também com o “GIRF” e que pode ser pensada uma ação 
conjunta. 
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Laís informou que a proposta é realizar o lançamento do Relatório do perfil das OSCs do Brasil, 
em Belo Horizonte, esclarecendo que este relatório já foi lançado em outras capitais. A ideia 
inicial é de envolver a academia neste processo, já tendo sido articulado com a PUC Minas, e 
também realizar a assinatura do termo de cooperação entre o Instituto e o Município de Belo 
Horizonte. 

Em seguida, passou à apresentação da Comissão de Modernização. 

- Comissão de Modernização 

A conselheira Mônica Bernardi informou os alinhamentos e pendências da comissão. Acerca da 
questão de implementação de cronograma de repasses trimestrais nas parcerias, Mônica 
informou que, após estudos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, foi 
identificado que a instabilidade de repasses de recursos financeiros pela União e pelo Estado de 
Minas Gerais inviabiliza a implementação imediata do cronograma trimestral, contudo, está 
sendo discutido a antecipação das parcelas referentes a janeiro, a fim de evitar transtornos para 
as OSCs. 

No que se refere ao levantamento de contas bancárias nas quais a Caixa Econômica permanece 
cobrando tarifas, a conselheira Leila Ribeiro informou que no levantamento realizado pela 
Secretaria Municipal de Educação – SMED, foi identificado que 70% (setenta por cento) das 
contas não estão isentas das tarifas. 

Diante do cenário apresentado, foi discutida a necessidade de alinhamento com a Caixa 
Econômica Federal, uma vez que se refere de descumprimento de lei. 

Marisa informou que a Procuradoria-Geral do Município já tomou diversas providências, dentre 
conversas, reuniões, ofícios e notificações, porém há uma grande dificuldade de interlocução 
com os bancos. 

Laís informou que, por ser a isenção de tarifa bancária uma previsão de lei nacional, que tais 
dificuldades devem ser encaminhadas à União, para providências a nível federal. Ressaltou que 
está sendo discutida a Medida Provisória nº. 851, que regulamenta os Fundos Patrimoniais, e 
recebendo emendas parlamentares, muitas delas com interface com a Lei Federal nº. 13.019/14. 
Assim, sugeriu que o CONFOCO encaminhe uma carta aos parlamentares, relatando da 
ocorrência do descumprimento quanto às isenções de tarifas bancárias. 

Mônica informou que uma das tarefas que a comissão havia assumido era de encaminhar um 
instrumental de monitoramento financeiro, desenvolvido pelo convidado Thiago Alvim, para o 
Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
para auxiliá-los no monitoramento dos respectivos fundos. Esclarecer que o instrumento foi 
encaminhado e agora esperam retorno dos Conselhos. Por fim, comunicou que a comissão tem 
discutido com os Conselhos acerca dos prazos para inscrição e registro das organizações e que 
está agendada uma reunião da SMPOG para o dia 16/10 acerca deste assunto. 

- Comissão de Capacitação 

A conselheira Rita informou que a Comissão se reuniu no dia 27.09.2018 com representante da 
Defensoria Pública para alinhamentos da demanda referente à capacitação de defensores 
públicos e do público assistido pela Defensoria. Esclareceu que, quando da realização da 
reunião, foram identificadas algumas indefinições, tais como conteúdo demandado, nível de 
conhecimento do público acerca do MROSC, material didático, dentre outros. Foi definido que 
a Defensoria realizaria um diagnóstico destas informações e encaminharia à Comissão, para a 
formulação da capacitação. 
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A conselheira Virgínia informou que tentou contato com a Defensoria Pública, mas não obteve 
retorno. Assim, não foi possível planejar a referida capacitação. 

Rita informou que a Comissão aguarda o levantamento de demandas das OSCs e das demais 
comissões para organizar as próximas ações. 

Marcela Giovana sugeriu ações de formação direcionadas a esclarecer os editais do Conselho 
Municipal do Idoso, que está com dois editais publicados. A conselheira Elenice informou quanto 
a dificuldades de entendimento de alguns editais publicados. 

Foi sugerido ainda que, quando da publicação de editais pelos órgãos da PBH, o CONFOCO 
articule ações de capacitação e esclarecimento pelas Secretarias às OSCs interessadas. 

 

- Comissão de Atos Normativos 

A conselheira Luana informou que, após alinhamentos da Comissão, foi definida a elaboração, 
por cada umas das Comissões temáticas, de um texto de apresentação e resumo das respectivas 
competências, que será utilizado tanto para o conteúdo do Portal das Parcerias, quanto para o 
Regimento Interno. Solicitou que o referido texto seja elaborado até o dia 19/10, para que a 
Comissão possa finalizar a minuta do Regimento até 31/10. 

Luana informou que em 31.10 a Comissão irá disponibilizar para os Conselheiros a minuta 
finalizada do Regimento Interno, para considerações e aprovação na Plenária de novembro. 

Encerradas as apresentações das Comissões, Marisa passou a palavra para a consultora Laís para 
a leitura da Carta Aberta do CONFOCO, referente às ações do primeiro ano de atuação. 

Laís procedeu à leitura da carta elaborada (arquivo anexo a esta ata), que foi aprovada pelos 
conselheiros e será publicada no Portal das Parcerias. 

Em seguida, Laís apresentou proposta de carta a ser encaminhada aos parlamentares referente 
às dificuldades acerca da isenção de tarifas bancárias pelos bancos públicos, para possível 
emenda à Medida Provisória nº. 851. A carta também foi aprovada. 

 

Por fim, foi exibido pequeno vídeo sobre o outubro Rosa e encerrada a reunião. 

 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 


