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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2017, 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, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 
 

1. Processo de revisão do Decreto Municipal nº. 16.519/2016; 
2. Apresentação do Decreto Municipal nº. 16.746/2017; 
3. Apresentação das estruturas – GAP e CONFOCO; 
4. Criação de Grupos de Trabalho. 

 
Membros presentes na reunião:  

Ana Paula Siqueira SMGO 

Celma Regina Ferreira Cultura 

Daniela Recchioni Barroso SMPOG 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

João Mendes da Silveira Lar Bom Jesus 

João Paulo Oliveira Souza Fa. Vela 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Laís de Figueiredo Lopes Consultora 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Luisa Pires Monteiro de Castro SMPOG 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Renato Campos Rosa SMGO 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Sônia Rigueira Terra Brasilis 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Virgínia Dumont Pereira IPA 
 

 

Justificaram ausência os conselheiros: 

 

Às 13h45 a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONOCO iniciou a reunião, dando boas-vindas aos 

membros presentes, destacando a importância da participação e do trabalho deste Conselho 
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para a implantação da Lei Federal nº. 13.019/2014 e os desafios existentes nesta tarefa. Marisa 

informou a publicação do Decreto Municipal nº. 16.746/2017, na data de hoje. Esta será a nova 

regra da celebração e execução das parcerias no Município de Belo Horizonte, uma vez que 

revoga o Decreto anterior (Decreto nº. 16.519/16). Marisa passou a palavra para a consultora 

Laís Lopes. 

1. Processo de revisão do Decreto Municipal nº. 16.519/2016 

Laís iniciou sua fala contextualizando o processo de revisão do Decreto Municipal nº. 

16.746/2016. Com a chegada da nova gestão no Município de Belo Horizonte e tendo como 

horizonte o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil e a desburocratização de 

procedimentos, foi desenvolvido trabalho para revisão da normativa anterior, adequando a 

regulamentação municipal da Lei nº 13.019/2014 às diretrizes da nova gestão. 

2. Apresentação do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

Laís apresentou as principais alterações que o novo Decreto traz para as parcerias celebradas 

entre as OSCs e a Administração Pública Municipal, destacando a simplificação do procedimento 

de prestação de contas, a criação do Conselho Municipal de Fomento e Colaboração – CONFOCO 

e da Gerência de Apoio às Parcerias – GAP. 

3. Apresentação das estruturas – GAP e CONFOCO 

Dentre as inovações trazidas pelo Decreto, Laís ressaltou a importância da Gerência de Apoio às 

Parcerias – GAP e do Conselho Municipal de Fomento e Colaboração – CONFOCO. Laís 

apresentou as competências e composição do CONFOCO que, neste primeiro mandato, está 

composto por representantes indicados pela Procuradoria, que terá a competência de 

estabelecer o procedimento eleitoral para as próximas composições. 

Laís destacou que o CONFOCO de Belo Horizonte é pioneiro no Brasil, sendo o primeiro Conselho 

instituído e em funcionamento em toda a federação. A participação de todos e o diálogo que se 

pretende estabelecer entre o governo e a sociedade civil a partir do Conselho é de extrema 

relevância para a implementação das parcerias. 

Acerca da Gerência de Apoio às Parcerias, Laís ressaltou a importância de instituição de uma 

unidade centralizada, vinculada à Procuradoria, com competência para viabilizar a 

implementação e operacionalização da Lei nº. 13.019/2014 no Município, e também o lócus de 

saneamento de dúvidas e elaboração de procedimentos uniformes para todo o Município. 

Marisa ressaltou a importância do trabalho do CONFOCO e da GAP para fazer de Belo Horizonte 

um exemplo para o país na implementação da Lei nº. 13.019/2014 e de fortalecimento das 

Organizações da Sociedade Civil. 

Visando dar visibilidade para as ações do CONFOCO e também o diálogo com Secretários 

Municipais envolvidos nas parcerias, Marisa sugeriu a realização de Seminário sobre as 

parcerias, restando a tarefa para o Conselho de elaboração de proposta para o evento. 

4. Criação de Grupos de Trabalho 

Para a discussão e encaminhamentos de questões inerentes ao Conselho, foi sugerida a criação 

de grupos de trabalho específicos, tendo sido instituídos os seguintes GTs: 
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- Comunicação; 

- Regimento Interno; 

- Seminário; 

- Desburocratização; 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2017. 

 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 


