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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 08 de maio 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 - Informes Gerais; 
2 - Apresentação de membros do CONFOCO: 

2.1 - OSC Parceira (em definição); 
2.2 - OSC não parcerizada (em definição); 
2.3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

3 - Acompanhamento de presenças e ausências de Conselheiros; 
4 - Reunião das Comissões Temáticas. 
 
Membros presentes na reunião:  

Azilton Ferreira Viana CELLOS 

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Daniela de Melo Vieira CTGM (Indicação Prefeito) 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Leila Maria Ribeiro Pinheiro SMED 

Lírio Inácio Poersch Fórum de Entidades 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Maria Aparecida Pereira Abrigo Frei Otto 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Pablo Alessandro Pacheco SMAICS 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

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: 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 
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Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providens 

Marcelo Victor Mendes Bones SMC 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Nilton César da Silva Casa do Beco 

Renata Resende Coelho SMPOG 

Stephanie Mendes de Araújo SMAICS 

Tarcila Bretas Lopes SMEL 
 

Às 14h00 se iniciou a reunião, com a apresentação dos informes, conforme acordado nas 

reuniões anteriores. 

Marcella Aguiar, gerente de apoio às parcerias. apresentou os encaminhamentos referentes à 

realização do Seminário, cuja data foi definida para o dia 13.06.2019. Comunicou que, em 

virtude da realização do Seminário, não haverá reunião do CONFOCO em junho. Informou 

também que os palestrantes e convidados já confirmaram presença, restando pendente apenas 

a confirmação do representante do Ministério Público que, devido às agendas vinculadas à 

cidade de Brumadinho, está com a agenda comprometida. 

Marcella informou ainda que, conforme acordado na última reunião, a GAPOP elaborou uma 

lista de funções e atividades vinculadas à realização do Seminário, que estará circulando entre 

os presentes na reunião, para que os membros do Conselho possam contribuir efetivamente 

com algumas das tarefas propostas. 

Em seguida, a conselheira Rosana Beatriz (CTGM), membro da Comissão de Atos Normativos, 

informou que a Comissão se reuniu no dia 06.05.2019 e trabalho na proposta de resolução do 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS. A proposta será disponibilizada a 

todos os membros do Conselho, para conhecimento e manifestação. A Comissão tem como 

meta de trabalho a discussão da Resolução na reunião de Julho e possível aprovação em Agosto. 

A presidente Marisa Seoane, dando continuidade à pauta da reunião, enfatizou a importância e 

necessidade de dar maior visibilidade às ações desenvolvidas pelo CONFOCO e também da 

importância de que as instituições e órgãos representados possam conhecer mais o trabalho um 

do outro. Considerando esta importância, foram incorporadas às pautas das reuniões 

apresentações das ações desenvolvidas pelas instituições. 

Em seguida passou a palavra para o conselheiro José Gualberto, representante do Abrigo 

Assistencial Creche Tia Dolores, para a apresentação do trabalho desenvolvido. 

José Gualberto esclareceu que o trabalho da Creche Tia Dolores é o acolhimento de crianças, 

adolescentes e adultos com deficiência, decorrente de paralisia cerebral. Esclareceu que em 

decorrência da especificidade das pessoas atendidas, o maior cuidado da instituição é com o 

bem estar e o estímulo. Que o atendimento de saúde das pessoas acolhidas se dá através de 

convênio particular. A instituição não possui parceria financeira com a Prefeitura de Belo 

Horizonte e por isso, ponderou que existe uma invisibilidade de conveniência entre a Prefeitura 

e as instituições. Ressaltou ainda que, embora muito se fale sobre parcerias, que na prática 

precisa avançar muito na concepção e no apoio às ações realizadas pelo Terceiro Setor. 
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Marcella Aguiar agradeceu a participação de José Gualberto na reunião e ponderou que, de fato, 
a legislação não tem a força de mudar uma cultura estabelecida, mas que a Procuradoria e, 
sobretudo, o CONFOCO tem trabalhado no sentido de criar uma cultura de parcerias real no 
Município. Em seguida foi passada a palavra para a conselheira Natália Torquete, representante 
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG, para a apresentação 
das ações da Secretaria. 

Natália Torquete iniciou sua fala e apresentação destacando a estrutura organizacional da 
Secretaria, atualmente composta pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP), a 
Subsecretaria de Gestão Previdenciária (SUPREV), a Subsecretaria de Modernização de Gestão 
(SUMOG) e a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLOR). Apresentou as 
competências e as ações desenvolvidas pela Secretaria e por cada uma das Subsecretarias, 
destacando o papel da SUMOG nas ações de modernização e desburocratização implementadas 
no Município. 

Após a apresentação, a conselheira Marcela Giovanna (CeMais) ponderou o quanto a falta de 
informações e conhecimento das ações geram impactos nas relações, uma vez que as pessoas 
desconhecem o trabalho umas das outras, os conselheiros da sociedade civil têm dificuldades 
em compreender as siglas e os procedimentos internos da Administração Pública e quanto a 
Administração Pública tem dificuldades em compreender as especificidades do trabalho 
realizado pelas organizações da sociedade civil. 

Encerrada a fala, passou-se à deliberação quanto ao desligamento de instituições cujos 
conselheiros descumpriram as regras de frequência, conforme previsão no Regimento Interno. 
Foi apresentado quadro com a relação dos representantes ausentes nas reuniões de fevereiro, 
março e abril, sem justificativas apresentadas, sendo eles: Armindo dos Santos de Sousa 
Teodósio (representante de instituições de ensino superior, centros de pesquisa e escolas de 
governo), João Paulo Oliveira Souza (Fa.Vela), Maria Antônia da Silva Duarte (UMCA), Ronaldo 
Vasconcellos Novais (Ponto Terra), Talles Pereira Lopes (Fora do Eixo). 

Considerando a regra existente no Regimento Interno, a ausência injustificada a três reuniões 
enseja a cassação do mandato. As representações informadas ausentarem-se às reuniões de 
fevereiro, março e abril, bem como na presente reunião (maio), decidindo os membros pela 
cassação dos referidos mandatos e consequente indicação de novos representantes. 

Em seguida, Marisa solicitou às Comissões que se reunissem, para as discussões dos assuntos 
temáticos. 

Às 15h45 a reunião foi reiniciada, com os informes de cada Comissão. 

O conselheiro Thiago Alvim, representando a Comissão de Modernização informou que havia 
um encaminhamento anterior da Comissão, de envio de ofícios à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) e à Secretaria Municipal de 
Educação (SMED), solicitando informações acerca da memória de cálculo utilizada pelos 
referidos órgãos para a definição dos valores repassados às instituições. Contudo, após novos 
alinhamentos, a Comissão decidiu por suspender temporariamente este encaminhamento. 
Thiago informou que possui uma agenda com a Secretária Maíra Colares e que a sugestão de 
encaminhamento é de conhecer a realizada da Secretaria e propor a construção de soluções 
conjuntas, entre o CONFOCO e a Administração Municipal. 

Em seguida o Conselheiro Azilton Viana, representando a Comissão de Mobilização e 
Participação Social apresentou as deliberações da Comissão acerca da organização do Seminário 
Municipal de Parcerias. Apresentou a estratégia para mobilização, utilizando os materiais 
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digitais a serem produzidos (reserva de agenda e programação) através dos grupos de whatsapp, 
que são instrumentos mais eficazes para a divulgação do evento. Informou também que uma 
das estratégias dialogadas é a divulgação junto aos demais conselhos da PBH. 

Por fim, Marcella Aguiar informou a realização de Roda de Conversa acerca da Orçamentação 
dos Planos de Trabalho das Parcerias, no dia 19.05.2019, às 14 horas na sede da PBH. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 16h45min. 

 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2019. 

 

Marisa Seoane Rio Resende 
Presidente do CONFOCO 


