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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 10 de julho 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 

05.07.2019, para cumprir a seguinte pauta: 

 

Pauta: 

1 - Informes Gerais; 

2 – Avaliação do Seminário Municipal de Parcerias; 

3 – Informes 15º Encontro Nacional do Terceiro Setor – ENATS; 

4 - Reunião das Comissões Temáticas (Devolutivas da Comissão de Modernização e da Comissão 

de Atos Normativos). 

 
Membros presentes na reunião:  

Benedito Sérgio de Rezende OAB 

Daniela de Melo Vieira CTGM (Indicação Prefeito) 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Providens 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Leila Maria Ribeiro Pinheiro SMED 

Lírio Inácio Poersch Fórum de Entidades Socioassistenciais de BH 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Azilton Ferreira Viana CELLOS 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Cleide Aparecida Nepomuceno Defensoria Pública 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Pablo Alessandro Pacheco SMAICS 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Thiago Alvim Camargo Nexo 
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Às 14h00 se iniciou a reunião, com a apresentação dos informes, conforme acordado nas 

reuniões anteriores. 

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

do Município, iniciou a reunião tecendo comentários acerca do Seminário Municipal de 

Parcerias, do 15º ENATS e do Seminário do CONFOCO do Estado da Bahia – Seminário Nacional 

da Plataforma MROSC, em que esteve presente representando e apresentando o CONFOCO-BH. 

Explicou que a Plataforma MRSOC é um movimento da Sociedade Civil em favor das parcerias, 

sendo que a União Europeia é uma das financiadoras dessa plataforma. Marisa salientou, 

também, que do Seminário do CONFOCO Bahia surgiu a proposta de uma Organização que já 

viria participar do 15º ENATS em BH para fazer um depoimento a respeito da participação do 

CONFOCO no fortalecimento e reerguimento da Organização em um problema ocorrido com o 

Tribunal de Contas e consequente endividamento. Reforçou o papel do CONFOCO enquanto 

local de debate e discussão e a necessidade de se ter as portas abertas e ser acolhida para as 

Organizações da Sociedade Civil parceiras do Município ou não. 

Sobre o Seminário Municipal de Parcerias, Marisa elogiou a participação de todos Conselheiros 

do CONFOCO que trabalharam na realização do evento. Informou que o informe do Seminário 

se encontra disponível no Portal das Parcerias. 

Marisa sugeriu que fosse feita uma rodada para que cada conselheiro presente expusesse as 

impressões dos eventos mencionados. 

Sendo assim, logo em seguida foi passada a palavra para os conselheiros presentes. Tanto o 

Seminário Municipal de Parcerias, quanto o 15º Encontro Nacional do Terceiro Setor foram 

bastante elogiados. Alguns conselheiros justificaram sua ausência nos eventos. 

Após as considerações sobre os referidos eventos, o conselheiro Lírio Inácio Poersch destacou a 

participação em um Seminário realizado pela Subsecretaria de Assistência Social onde se 

discutiu a respeito do vínculo SUAS, que é uma questão que ainda está pendente de 

regulamentação em Brasília. Destacou, também, que, se desejarmos avançar nas parcerias, 

precisamos avançar no monitoramento e avaliação efetivo e transparente, que é um 

procedimento fundamental. 

A conselheira Fernanda Flaviana de Souza Martins (Projeto Providens) destacou que o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH criou uma Comissão de 

Monitoramento e Avaliação que considera que está avançando bem. Ressaltou que um motivo 
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de preocupação que foi apresentado no CMDCA e também já havia sido apresentado aqui, em 

outra oportunidade, é o Índice de Desenvolvimento – Acolhimento. Esclareceu que o ID 

Acolhimento é um indicador social criado pelo Governo de Minas Gerais (SEDESE) e que o 

Município também o tem utilizado para avaliar o serviço. Demonstrou preocupação, uma vez 

que muitas Unidades de Acolhimento foram consideradas como insuficientes, num universo de 

50 (cinquenta). Defendeu que é preciso discutir sobre como podemos ajudar a melhorar estes 

índices. Ponderou, ainda, dificuldade demonstrada pelas OSCs em qualificar os serviços, por 

falta de recursos financeiros. Além disso, sugeriu que fossem, também, discutidos os valores das 

per-capitas. 

Após, Marcella Aguiar, Gerente de Apoio às Parcerias, manifestou-se agradecendo a equipe da 

GAPOP e ao CONFOCO pelo empenho na realização do Seminário Municipal de Parcerias, pela 

participação das Secretarias que operam por meio de Parcerias, reconhecendo a importância 

das Organizações da Sociedade Civil para as ações executadas pelo Município. Apontou que a 

expectativa é muito grande para o próximo Seminário. Lamentou o fato de não ter sido realizada 

pesquisa de satisfação a fim de possibilitar sugestões de melhorias a serem incorporadas no 

próximo Seminário. 

Marcella pontuou a existência de desafios existentes para o próximo seminário, principalmente 

no tocante ao monitoramento e avaliação. Enfatizou que há alguns aspectos das parcerias que 

entende já estarem superados, tal como o processo de seleção, em que já há uma padronização 

dos procedimentos e instrumentais. Porém, no que se refere ao procedimento de 

monitoramento e avaliação, considerou que ainda há muito o que avançar no Município de Belo 

Horizonte. 

Em continuidade, a Gerente de Apoio às Parcerias concluiu enfatizando a participação no 15º 

ENATS como uma experiência engrandecedora, mormente com relação aos depoimentos 

apresentados no evento. 

A presidente Marisa Seoane retomou a palavra, informando que esta casa (a Sede da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte) tem portas abertas para todo público, de domingo a domingo e, 

ainda, que a Procuradoria Geral do Município possui procuradores de apoio em Brasília, que 

podem, por meio de documento formalizado, auxiliar em alguma questão importante para o 

desenvolvimento das parcerias pedindo o apoio de Brasília. Enfatizou que também entende que 

o desafio do próximo Seminário Municipal de Parcerias está relacionado ao monitoramento e 

avaliação como procedimento e a demonstrar os resultados deste procedimento. 
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Marisa prosseguiu salientando que há muito recurso financeiro circulando. Esclareceu que, 

todas as vezes que vemos recurso financeiro escasso, na verdade ele existe e está indo para 

outro lugar. Há pessoas lucrando e elas não estão no Brasil. Feitas estas considerações, 

ponderou a necessidade de mais ousadia e menos timidez ao tratar das questões sociais. 

Considerando que vários membros das Comissões justificaram ausência, as reuniões das 

Comissões Temáticas foram inseridas na pauta da próxima reunião. 

Por fim, Marcella Aguiar informou o lançamento do Fórum Municipal de Monitoramento e 

Avaliação, no dia 17 de julho de 2019. O Fórum será um espaço de diálogo entre os Gestores de 

Parcerias, os técnicos que subsidiam estes Gestores e as Comissões de Monitoramento e 

Avaliação para que consigamos avançar com relação à importância do Monitoramento e 

Avaliação não só para a boa e regular execução do objeto das parcerias, mas sobretudo para se 

envolver com as parcerias e, de fato, ser parceiros. Anunciou que as reuniões do Fórum serão 

bimestrais e que as devolutivas do Fórum serão anunciadas também no CONFOCO. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 16h35min. 

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2019. 

 

Marisa Seoane Rio Resende 
Presidente do CONFOCO 


