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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 08 de agosto 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 

08.08.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
 
1. Informes PGM sobre demandas CONFOCO/Comissões; 
2. Apresentação CMDCA sobre sistema de transparência; 
3. Indicações para representação do CONFOCO - BH Cidade amiga do Idoso; 
4. Regimento Interno - próximos passos; 
5. Plano de Capacitação MROSC - proposta de capacitação conjunta com Defensoria Pública; 
6. Política de fomento e colaboração - critérios para doação de imóveis do município e edital 
ponto de gestão MROSC; 
7. Apresentação PMIS; 
8. Reunião das Comissões; 
9. Informes Gerais. 
 
Membros presentes na reunião:  

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Azilton Ferreira Viana Cellos 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Cristiane Isabel Felipe Lutador 

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

João Mendes da Silveira Lar Bom Jesus 

João Paulo Oliveira Souza Fa. Vela 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

José Ismar da Costa SINIBREF 

Laís de Figueiredo Lopes Consultora 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Marcelo Antônio Derussi SMGO 

Maria Antônia da Silva Duarte UMCA 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Mônica Moreira Esteves Bernardi SMPOG 
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Nilton César da Silva Casa do Beco 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Talles Pereira Lopes Fora do Eixo 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
 

Justificaram ausência os conselheiros: 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Maria Lúcia Gontijo Ministério Público 
 

 

Às 13h45min a presidente Marisa Seoane deu início à reunião, comunicando as presenças da 
Sra. Gláucia, ouvinte interessada na reunião, e de representantes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Marisa comunicou também quanto à indicação da conselheira Ildete (Lar Santo Antônio de 
Pádua) para representar o CONFOCO em reunião realizada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC, entre esta, o Conselho Municipal 
do Idoso e representantes da Fundação Itaú. A Fundação Itaú, por meio de destinação fiscal, 
pretende destinar recursos para a Política Municipal do Idoso, através do Fundo Municipal do 
Idoso, tendo sido o CONFOCO convidado a participar desta articulação. A indicação da 
conselheira Ildete fundamenta-se no trabalho desenvolvido pela instituição que a mesma 
representa no CONFOCO - instituição de longa permanência para idosos. 

Em virtude de agendas dos conselheiros, Marisa informou a necessidade de inversão de alguns 
pontos de pauta, iniciando pelo Regimento Interno. 

 

1. Regimento Interno 

A conselheira Rosana Beatriz (CTGM) iniciou a apresentação do trabalho informando a inclusão 
de um novo membro na Comissão de Atos Normativos, a Conselheira Daniela Melo. 

Rosana informou que, conforme entendimentos na última reunião, a proposta do Regimento 
Interno foi encaminhada a todos os membros do conselho para conhecimento e manifestação 
e que  5 (cinco) considerações foram encaminhadas para a Comissão. A partir das considerações 
encaminhadas a Comissão discutiu o conteúdo das mesmas, alterando o Regimento dentro do 
que foi possível. Rosana esclareceu que na nova proposta de Regimento elaborada pela 
Comissão estão justificados os acatamentos ou não das considerações encaminhadas pelos 
conselheiros. 

Rosana informou o novo cronograma estabelecido pela Comissão para avaliação e manifestação 
dos conselheiros para a finalização do Regimento Interno, ficando acordado o envio da nova 
minuta até o dia 09/08/2018 e prazo para manifestação até o dia 04/09/2018. 
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Após a fala da conselheira Rosana, a presidente Marisa ressaltou a importância de todos os 
conselheiros se apropriarem do conteúdo do Regimento Interno, e se manifestarem no prazo 
estabelecido. Em seguida, deu prosseguimento à pauta da reunião. 

 

2. Apresentação do CMDCA 

Dando início a este ponto de pauta, a presidente Marisa solicitou ao conselheiro Thiago Alvim, 
representando a Comissão de Modernização, Informação e Transparência, para apresentar o 
contexto que ensejou a participação do CMDCA na reunião do CONFOCO. Thiago informou que 
a Comissão apresentou demandas a quatro órgãos distintos da PBH, sendo um deles o CMDCA, 
cuja demanda foi o esclarecimento, pelo referido Conselho, dos valores compromissados e 
disponíveis para deliberação no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Belo Horizonte – FMDCA/BH. Thiago ressaltou a importância da participação do CMDCA no 
CONFOCO e passou a palavra para o Sr.  Marcelo Moreira, presidente do CMDCA. 

Marcelo deu início à sua fala ressaltando a importância do Conselho estar presente na reunião 
do CONFOCO. Apontou que historicamente os Conselhos gestores de fundos especiais são tidos 
como espaços de deliberação de recursos dos referidos Fundos, papel este que não possuía 
efetividade, haja vista a existência de grandes saldos de recursos financeiros em conta. O recurso 
era deliberado, mas não era viabilizada sua aplicação na destinação final. 

Informou também dos esforços empenhados recentemente, que possibilitaram maior 
celeridade na liberação dos recursos captados pelas OSCs, reduzindo o prazo aproximadamente 
em 50 (cinquenta) por cento – de dez meses para cinco meses. 

Enquanto se organizava a apresentação digital do CMDCA, a Conselheira Cristiane Felipe, 
representante da Gráfica O Lutador, solicitou a palavra e informou que, em virtude de eleição 
da instituição para composição do Conselho Municipal de Assistência Social, cujas agendas 
coincidem com a do CONFOCO, a instituição, após diálogo interno e com a rede, avaliou a 
impossibilidade de permanecer com representação no CONFOCO. Marisa agradeceu a 
participação da conselheira Cristiane no Conselho, sempre presente e participativa. 

Concluída a fala da conselheira Cristiane, foi iniciada a apresentação do CMDCA. O presidente 
Marcelo ressaltou a proximidade da Procuradoria nos processos referentes à Lei nº. 
13.019/2014, que culminou com a publicação de editais pelo Conselho no dia 03/08/18. O 
último edital para a utilização de recursos em saldo do FMDCA ocorreu em 2013, credenciando 
23 projetos. 

Marcelo esclareceu ainda que os recursos do FMDCA representam apenas 0.5% (meio por cento) 
dos recursos destinados à Criança e do Adolescente (OCA), e que embora seja essencial a 
instituição de processos claros, transparentes e ágeis para o acesso e utilização dos recursos do 
Fundo, o CMDCA, no seu papel de controle social, precisa se debruçar sobre questões mais 
relevantes da política da criança e do adolescente, sendo a deliberação dos recursos do Fundo 
uma pequena parte de todo o trabalho. 

Marcelo apresentou a estrutura do CMDCA, a importância da função de conselheiro, o 
procedimento de registro e inscrição no Conselho. Em arquivo digital, foram apresentados os 
dados acerca dos recursos em saldo no FMDCA, diferenciando a origem dos recursos, o volume 
comprometido e o saldo a deliberar. 

Marcelo solicitou ainda o apoio do CONFOCO e da Procuradoria para uma possível alteração no 
Decreto Municipal nº. 16.746/2017, no sentido de possibilitar, nas parcerias celebradas com os 
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Conselhos Gestores através da captação de recursos, o aditamento em percentual superior aos 
50% (cinquenta por cento) previstos na normativa. 

Encerrada a apresentação, a presidente Marisa agradeceu a presença do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente na plenária, os esclarecimentos trazidos e informou 
que, a partir dos dados apresentados, a Comissão irá se debruçar nos encaminhamentos. Em 
seguida, passou a palavra para a Sra. Ana Cláudia, convidada permanente do CONFOCO, 
representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para o prosseguimento da 
pauta. 

 

3 – Plano de Capacitação MROSC - proposta de capacitação conjunta com Defensoria Pública 

A convidada Ana Cláudia iniciou sua fala contextualizando os desafios atuais da Defensoria para 
contribuir juridicamente no acesso das organizações da sociedade civil na construção desta nova 
política pública de empoderamento das OSCs nas parcerias com a Administração Pública. Assim, 
apresentou a proposta de uma capacitação acerca da Lei Federal nº. 13.019/2014 para as OSCs 
e membros da Defensoria Pública. 

O conselheiro Azilton, representante do CELLOS, sugeriu que a proposta apresentada pela 
Defensoria seja absorvida pela Comissão de Formação e Capacitação, tendo em vista o foco de 
trabalho da Comissão. O conselheiro Marcelo Derussi informou que a Comissão já está alinhada 
com a proposta da Defensoria. Marisa sugeriu que, na próxima reunião da Comissão seja 
incluído este ponto de pauta. 

Dando seguimento à reunião, passou-se ao próximo ponto de pauta. 

 

4 - Política de fomento e colaboração - critérios para doação de imóveis do município e edital 
ponto de gestão MROSC 

Marisa esclareceu este ponto de pauta para a plenária, informando a existência de diversos 
imóveis públicos utilizados, há muitos anos, por organizações da sociedade civil, as quais 
sistematicamente renovam suas permissões de uso e ou comodatos, que regularizam a 
utilização do imóvel por elas, que já possui reconhecimento pela comunidade. 

A atual gestão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte entende que a doação destes imóveis 
às OSCs que neles desenvolvem suas atividades é possível, desde que observada a legislação 
vigente e definidos os critérios. Para a definição dos critérios, a manifestação do CONFOCO é de 
grande importância para a Administração Pública Municipal. Assim, Marisa apresentou os 
critérios propostos, informando que os mesmos serão encaminhados para todos os membros 
do CONFOCO, para manifestação. 

Em seguida, Marisa iniciou o próximo ponto de pauta. 

5 – Fortalecimento das organizações para a implementação do MROSC em BH 

Marisa esclareceu o grande número de Organizações da Sociedade Civil que buscam a 
Procuradoria demandando maior qualificação e fortalecimento de sua gestão interna para a 
implementação da Lei nº. 13.019/2014, especialmente no que tange à transparência, à 
qualificação da gestão, contábil e jurídica, dentre outras. Assim, foi pensada a elaboração de um 
edital de chamamento público para uma parceria com universidades ou OSCs,  visando a 
realização de ações de apoio às OSCs para a implementação do MROSC nas Organizações. 
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A consultora Laís Lopes apresentou a experiência do Governo Federal, com os “pontos de gestão 
MROSC” e uma proposta de edital para ser avaliada pela Conselho. 

Marisa informou que a tarefa do Conselho possui duas perspectivas: elaborar o edital e fazer 
um instrumento realmente efetivo e eficaz para o objeto que se pretende. 

Às 15h45 foi concedido intervalo da reunião. 

Às 16h15 a reunião foi reiniciada. 

6 - Apresentação PMIS 

A consultora Laís deu início à pauta, apresentando os requisitos do PMIS e sua regulamentação 
na Lei Federal nº. 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 16.746/2017, explicando também as 
competências do CONFOCO no âmbito do PMIS.  

Laís apresentou exemplos de unidades federativas que estão se organizando para a realização 
do PMIS (Estado do Pará, Município de Porto Seguro, dentre outros) e sugeriu 
encaminhamentos para o CONFOCO, no sentido de designar uma comissão, criar um formulário 
padrão de apresentação do PMIS, definir um fluxo e oficiar os órgãos da PBH quanto ao fluxo 
definido e os prazos envolvidos. 

Foram apresentadas duas sugestões para o processamento do PMIS: formar uma quinta 
comissão permanente do Conselho ou formar uma comissão mista, com os membros das demais 
comissões existentes. Não foi definido o modelo a ser adotado. 

Encerrando a reunião o conselheiro Thiago Alvim solicitou informações acerca do retorno das 
demandas encaminhadas pela Comissão de Modernização, Informação e Transparência. Foi 
informado que está pendente a resposta da SMASAC acerca da possibilidade de implementação 
de cronograma de desembolso trimestral das parcerias, que comunicou que já submeteu a 
questão para a Secretaria Municipal de Fazenda e aguarda retorno. A equipe da GAPOP já 
reiterou o pedido de resposta para a SMASAC. 

Acerca da resposta da SMPOG quanto à aplicação do disposto no Decreto de Desburocratização 
(16.728/2017) às Organizações da Sociedade Civil, foi identificada a necessidade de novo 
contato com a Secretaria, para verificar quanto à alteração do referido Decreto, bem como para 
a operacionalização do procedimento. 

Thiago solicitou maior atenção aos encaminhamentos feitos pelo CONFOCO, no sentido de 
demandar retorno e acompanhar a tramitação e os prazos dos encaminhamentos. 

A secretária executiva Marcella Aguiar sugeriu que as demandas apresentadas na reunião e que 
ensejam encaminhamentos por parte da GAPOP sejam destacados no registro de 
encaminhamentos das reuniões, para facilitar o fluxo e o acompanhamento. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17hs. 

 

Encaminhamentos 

1 – Reiterar pedido de resposta pela SMASAC, acerca da demanda apresentada pela Comissão 
de Modernização, Informação e Transparência (desembolso trimestral); 

2 – Encaminhar e-mail para a conselheira Mônica Bernardi sobre as questões referentes ao 
Decreto de Desburocratização; 
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3 – Encaminhar aos conselheiros nova proposta do Regimento Interno, para manifestação até o 
dia 04/09/2018; 

4 – Realizar a conferência dos membros das comissões permanentes do Conselho. 

Próxima reunião agendada para o dia 12/09/2018. 

 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 

 


