
 

Procuradoria-Geral do Município 

Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 10 de abril 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 

10.04.2019, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
1 - Seminário Municipal de Parcerias; 
2 - Apresentação das OSCs CEDUC e PROVIDENS (a confirmar); 
2 - Reunião das Comissões Permanentes; 
2.1 - Revisão do Planejamento CONFOCO; 
2.2 - Reunião dos membros cujas organizações não possuem parcerias financeiras com a 
Administração Pública; 
 
3 - Informes: 
3.1 - Planejamento GAPOP 2019; 
3.2 - Proposta de Formação para o CONFOCO; 
3.3 - Cadastro das instituições do CONFOCO no Mapa das OSCs; 
3.4 - Retorno do Grupo de Trabalho SUCC/Portal das Parcerias. 
 
Membros presentes na reunião:  

Azilton Ferreira Viana CELLOS 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Lírio Inácio Poersch Fórum de Entidades 

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 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Tarcila Bretas Lopes SMEL 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 
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Diego Henrique Resende PRODABEL 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providens 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 
 

Às 13h45 a presidente Marisa Seoane iniciou a reunião, com a leitura da pauta. 

Em seguida, passou a palavra para a Sra. Marcella Aguiar, gerente de apoio às parcerias, para 

apresentação dos encaminhamentos acerca do Seminário de Parcerias, organizado pelo 

CONFOCO em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. 

Marcella informou que no dia 25.03.2019 foi realizada reunião conjunta, com a participação da 

Comissão de Mobilização e Participação Social e a Comissão de Formação e Capacitação, na qual 

foram definidas algumas questões. 

A proposta é de divisão dos temas do Seminário entre os períodos manhã e tarde, abordando 

os desafios e avanços das parcerias. A proposta inicial de nome para o Seminário é de “Parcerias 

e Políticas Públicas: desafios e avanços” e de que no período da manhã sejam abordadas os 

desafios das parcerias, tendo como diretrizes a importância na transparência das informações, 

o diálogo acerca da invisibilidade de algumas instituições e seguimentos, com a composição de 

uma mesa com representação das organizações e do poder público, com a mediação de um 

representante do CONFOCO. 

Para o período da tarde a sugestão foi a construção de uma linha do tempo, com o registro de 

informações acerca dos avanços identificados na relação de parceria e de fortalecimento da 

sociedade civil, ao longo do tempo. 

Após a apresentação dos informes acerca do Seminários, Marisa destacou a importância de 

dialogar e amadurecer as propostas apresentadas, visando a realização de um Seminário 

completo, com conteúdo de interesse a todos os envolvidos e que se torne um marco de atuação 

do CONFOCO. 

Em seguida, Marisa propôs a reunião das Comissões, que dialogaram pouco em 2019, em virtude 

das pautas das reuniões de fevereiro e março. 

Às 14h30 foi iniciada a reunião das Comissões. 

Às 15h45 foi reiniciada a reunião, com a apresentação das deliberações das Comissões. 

Marcella Aguiar informou que as conselheiras Beatriz e Carolina Angélica, representantes da 

Controladoria-Geral do Município e membros da Comissão de Atos justificaram ausência na 

Comissão e solicitaram informar que a Comissão está debruçada na elaboração da Resolução do 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social, que será apresentada nas próximas 

reuniões. 

Em seguida foram apresentados os informes da Comissão de Mobilização e Participação Social 

pela Conselheira Marcela Giovanna. Marcela comunicou quanto aos encaminhamentos acerca 

do Seminário e da necessidade e importância da participação de todos os conselheiros no 

processo de mobilização social, para uma participação efetiva. 
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Ponderou também sobre a preocupação com o PMIS, face aos prazos envolvidos e a efetividade 

das ações. 

Em seguida passou-se a palavra para o Conselheiro Azilton Viana, para os informes da Comissão 

de Formação e Capacitação. Azilton iniciou dizendo que a Comissão avaliou como 

encaminhamento importante a análise de algumas das ações já realizadas. Para isso, solicitará 

à conselheira Virgínia para apresentar os dados referentes ao Seminário realizado em parceria 

com a Defensoria Pública do Estado. Outro encaminhamento é o desenvolvimento de 

instrumentos e uso de tecnologias nos processos de formação e capacitação. A Comissão definiu 

ainda a elaboração de um questionário para o mapeamento de demandas. O questionário será 

elaborado pela Comissão e encaminhado para a GAPOP, para o envio aos demais conselheiros 

e as respectivas redes. 

Após as informações, a conselheira Marcela Giovana manifestou sua preocupação com as 

ausências de participação no CONFOCO e dos desdobramentos destas ausências. 

Marcella Aguiar informou que a GAPOP possui o controle de frequência dos membros do 

Conselho e que, diante da aprovação do Regimento Interno em novembro de 2018, a partir da 

reunião de abril já seria possível mapear os representantes que se sujeitam à substituição no 

Conselho em virtude das ausências não justificadas. 

Foi definido como encaminhamento para a próxima reunião a apresentação, pela GAPOP, das 

informações acerca da frequência dos membros do Conselho, para as definições de substituição. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h00min. 

 

Belo Horizonte, 10 de abril de 2019. 

 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 
Presidente do CONFOCO 

 


