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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 14 de novembro 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 

09.11.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
 
1 - Regimento Interno (observações e aprovação); 
2 - Evento PBH - IPEA (Mapa das OSCs); 
3 - Reunião das Comissões; 
4 - Informes gerais. 
 
 
Membros presentes na reunião:  

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Mônica Moreira Esteves Bernardi SMPOG 

Nilton César da Silva Casa do Beco 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Virgínia Dumont Pereira IPA 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 
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Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Leila Maria Ribeiro Pinheiro SMED 

Lírio Inácio Poersch Ação Social Técnica 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Rita de Cássia Silva  Belotur 
 

Às 14horas a presidente Marisa Seoane deu início à reunião, sugerindo uma rodada de 
apresentação dos presentes, tendo em vista a presença de pessoas novas na reunião. Destacou-
se a participação do Sr. Benedito Resende, novo membro representante da OAB-MG.  

Encerradas as apresentações, Marisa deu início à pauta da reunião, contextualizando o processo 
de elaboração do Regimento Interno, a forma dialogada com que se deu este trabalho ao longo 
do ano de 2018 e enalteceu o trabalho da Comissão de Atos Normativos. Marisa passou a palavra 
para a conselheira Rosana Beatriz (CTGM), membro da referida Comissão. 

1. Regimento Interno 

Beatriz iniciou a apresentação da minuta final do Regimento Interno, informando quanto às 
ações e etapas prévias realizadas para a aprovação do Regimento. Objetivando maior 
efetividade à reunião, a conselheira Beatriz, por decisão da Comissão, optou por apresentar 
apenas os artigos do Regimento Interno que ensejaram dúvida na Plenária, quais sejam: art. 17 
(sobre a composição da sociedade civil) e art. 19 (sobre a cassação de mandato).  

Acerca do Art. 19, que trata sobre a cassação de mandato, dentre outros motivos, pela 
infrequência às reuniões, a presidente Marisa ponderou que, independentemente da ausência 
do titular, é importante que o suplente esteja sempre presente nas reuniões. 

A conselheira Maria do Carmo (Carminha) solicitou esclarecimentos acerca da composição, 
tendo sido esclarecido pela conselheira Beatriz que a composição pela sociedade civil será de 
instituições diferentes para a vaga de titular e suplente. 

O conselheiro Nil César ponderou também acerca da participação de pessoas não 
representantes oficiais para acompanhar a reunião. A presidente Marisa esclareceu que as 
reuniões são abertas e que, na impossibilidade de estar presente, poderá participar da reunião 
representante não oficial, porém, a este não será concedido direito de voto e ou representação. 

Após os esclarecimentos e ponderações, passou-se à votação para a aprovação do Regimento 
Interno. Após a votação, foram computados 13 votos de aprovação, sem abstenções nem votos 
contrários. Marisa elogiou e agradeceu o trabalho da Comissão de Atos Normativos e deu 
seguimento à pauta da reunião. 

2 – Evento CONFOCO – IPEA 

Foi dada a palavra para a conselheira Marcela Giovana (CeMais), que informou a realização do 
evento, em formato de Seminário, no dia 11 de dezembro de 2018, em espaço cedido pela 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com capacidade para 200 (duzentos) convidados. 

Marisa sugeriu que a reunião do CONFOCO de dezembro seja realizada na mesma data do 
Seminário. Foi discutida a possibilidade de agendas, ficando definido o encontro dos membros 
do CONFOCO, às 12horas, na Associação Mineira o Ministério Público, no Barro Preto, próximo 
ao local onde será realizado o Seminário. 

Ficou ainda decidido que a próxima reunião do Conselho ocorrerá em fevereiro/2019. 
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Às 15hs, passou-se para a reunião das Comissões temáticas. 

 

 

3 – Reunião das Comissões 

Considerando a existência de novos membros, Marisa informou aos presentes quanto ao 
formato da reunião do CONFOCO, na qual ocorre também a reunião das Comissões temáticas 
que compõem o Conselho. 

A conselheira Marcela Giovana ponderou que, desde o primeiro semestre deste ano, o Conselho 
tem discutido acerca dos pagamentos e repasses no âmbito das parcerias para as OSCs no mês 
janeiro e que até o momento não há definição. 

O convidado Thiago Alvim reforçou a fala da conselheira Marcela, ressaltando a importância de 
respostas e soluções mais rápidas e efetivas para as questões postas pelo CONFOCO. 

Em seguida foi iniciada a reunião das Comissões. 

Às 15h40 foi reiniciada a reunião Plenária, com a apresentação dos trabalhos das Comissões. 

 

3.1 – Comissão de Formação, Capacitação e Eventos 

A conselheira Virgínia informou que a Comissão irá se debruçar sobre a demanda de capacitação 
apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, realizando evento no dia 
27.11.2018, na Escola Superior da DPEMG, com público estimado de 40 (quarenta) pessoas, 
possivelmente quilombolas, cigarros, indígenas. 

 

3.2 – Comissão de Atos Normativos 

A conselheira Luana Magalhães informou que a Comissão irá estabelecer um cronograma de 
ações para 2019, iniciando pela regulamentação do Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social. 

 

3.3 – Comissão de Mobilização  

A conselheira Marcela Giovana informou que o enfoque da reunião da Comissão foi a 
organização do Seminário previsto para o dia 11.12.18 e que foi definido que, a depender do 
tema do Seminário, a Comissão sugeriu convidar também a OAB-MG e o Conselho Regional de 
Contabilidade. 

Marcela ressaltou ainda a importância da mobilização por todos os representantes, 
especialmente pela data do evento, em meados de dezembro. Foi sugerido ainda a realização 
de um Coffee break colaborativo, pelos membros que desejarem e puderem contribuir. 

Os convites, a reserva de agenda e a programação serão solicitados pela GAPOP à Assessoria de 
Comunicação da PBH. 

 

3.4 – Comissão de Modernização, Informação e Transparência 



 

Procuradoria-Geral do Município 

Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

 

O convidado Thiago Alvim informou que a Comissão de dedicou novamente sobre a questão do 
repasse de recursos às OSCs parceiras em janeiro, sobre os encaminhamentos acerca da 
implementação de cronograma de desembolso trimestral e da antecipação da parcela de 
janeiro, ressaltando que, embora a discussão tenha se iniciado no primeiro semestre de 2018, 
até a data da reunião não havia definições. 

Herlany Lopes, Coordenadora de Prestação de Contas da SMASAC, presente na reunião, 
esclareceu que a Secretaria deu retorno ao CONFOCO quanto à impossibilidade do repasse 
trimestral e que esta decisão extrapola a competência da SMASAC, devendo ser solicitado 
retorno também da Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Thiago Alvim sugeriu o encaminhamento da demanda para a SMFA e SMPOG. Thiago ainda 
elogiou o trabalho realizado pela Secretaria, mas informou que a discussão acerca do atraso do 
pagamento de janeiro está na pauta deste fevereiro/2018. 

Como sugestão de encaminhamento, Thiago propôs o envio de um documento para o Prefeito 
Kalil, para interceder quanto ao pagamento de janeiro. O encaminhamento foi aprovado pelos 
membros do Conselho. 

A conselheira Marcela Giovana sugeriu como encaminhamento também, solicitar um 
levantamento das OSCs com prestação de contas atrasadas ou com irregularidades, pois é 
importante conhecer os desafios tanto da PBH quanto das OSCs parceiras. 

O conselheiro Geraldo sugeriu a emissão de um Relatório sobre os atrasos nos repasses e 
também nas prestações de contas. 

A conselheira Fernanda Flaviana apresentou a questão também dos custos dos serviços, 
ressaltando que o valor da per capita paga é insuficiente para o custeio dos serviços. Marcela 
Giovana lembrou a proposta de realização de um estudo de custos dos serviços, principalmente 
focada na qualidade do atendimento e em estabelecer um padrão de qualidade. 

Thiago Alvim ressaltou a necessidade de se estabelecer realmente uma parceria, na qual exista 
compromissos e consequências para ambas as partes. 

A presidente Marisa Seoane destacou que, não obstante as dificuldades, Belo Horizonte já 
conseguiu muitos avanços e bons resultados, e que a necessidade permanente é de mudança 
de cultura, pois a Lei e o Decreto não tem o poder de mudar a praxe das pessoas envolvidas no 
processo. Marisa ressaltou ainda que o compromisso da PBH é auxiliar as organizações para que 
todos possam crescer e avançar juntos e a importância de enfrentar as dificuldades existentes 
nas parcerias em conjunto. 

 

4 – Informes Gerais 

Marcela Giovana informou sobre a realização e convidou a todos a participar da Feira 
“Surpreenda-se”, no dia 25.11.2018, no Mercado Central de Belo Horizonte. A feira terá enfoque 
na gastronomia, com a participação de diversas Organizações da Sociedade Civil e busca trazer 
sustentabilidade às organizações. 

O conselheiro Nil César informou da realização da apresentação “Quando eu vim para um Belo 
Horizonte”, no dia 17.11.18 às 19hoas, na Casa do Beco. 
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Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h20min. 

 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 


