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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 12 de setembro 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 

06.12.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
 
1 - Regimento Interno; 
2 - Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS; 
3 - Ações da GAPOP - Decreto Municipal nº. 16.746/2017 e Agenda de Capacitações; 
4 - Demandas pendentes de encaminhamentos; 
5 - Reunião das Comissões; 
6 - Informes Gerais. 
 
Membros presentes na reunião:  

  

Clair José Benfica (Izinho) Indicação do Prefeito 

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Dimas Barros da Silveira SMED 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

Geraldo de Andrade Melo COOPMULT 

João Mendes da Silveira Lar Bom Jesus 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

José Ismar da Costa SINIBREF 

Leila Maria Ribeiro Pinheiro SMED 

Leonardo Firmino CRC-MG 

Lírio Inácio Poersch Ação Social Técnica 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Marcelo Antônio Derussi SMGO 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Mônica Moreira Esteves Bernardi SMPOG 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Thiago Alvim Camargo Nexo 

Virgínia Dumont Instituto Pereira Almeida 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
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Justificaram ausência os conselheiros: 

  

Ana Cláudia da Silva Alexandre Defensoria Pública-MG 

Daniela Balbina Marra CRC-MG 

Maria do Carmo Resende Lar de Luz MeiMei 

Rita de Cássia Silva Belotur 

  

  
Às 13h45min a presidente Marisa Seoane deu início à reunião, contextualizando quanto às 
alterações de representações no CONFOCO e propôs uma rodada de apresentações. Quando 
das apresentações a conselheira Fernanda Vidigal informou a realização da 14ª Edição do 
Festival Internacional de Teatro 2018 – FIT BH, cuja operacionalização ocorreu através de 
parcerias. Destaca-se também a presença do Sr. Lírio Inácio, representante da instituição Ação 
Social Técnica, que sucedeu a Gráfico O Lutador; dos novos representantes da SMED, Sr. Dimas 
Barros da Silveira e Sra. Leila Ferreira e do Sr. Leonardo Firmino, do Conselho Regional de 
Contabilidade, presente na reunião representando a conselheira Daniela Balbina. 

Concluída a rodada de apresentações, Marisa seu seguimento à reunião, ressaltando a 
importância do CONFOCO, pensando nas potencialidades da aplicação da Lei Federal nº. 
13.019/2014, do estreitamento das relações entre as organizações da sociedade civil e a 
administração pública municipal. Ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pelas OSCs na 
transformação da sociedade, bem como a preocupação que este Conselho deve ter com seu 
horizonte de atuação, que deve extrapolar as questões administrativas e financeiras das 
parcerias, dando enfoque aos resultados das ações e a qualidade do trabalho realizado pelas 
instituições parceiras. Ponderou ainda o desafio que o CONFOCO tem na criação de indicadores 
qualitativos destas ações. 

Seguindo a pauta, passou-se às considerações acerca do Regimento Interno. 

1 - Regimento Interno 

A minuta atualizada do Regimento Interno, elaborada pela Comissão de Atos Normativos foi 
repassada aos membros do Conselho, após a reunião de agosto, para conhecimento e 
manifestação até o dia 04.09.2018. Neste período foram apresentadas 6 (seis) considerações. 

Marisa informou que o Regimento Interno está sendo discutido há alguns meses no CONFOCO 
e pediu a todos, mais uma vez, que leiam e se apropriem do conteúdo, especialmente no sentido 
de avaliar se o referido instrumento está claro, moderno e atende ao propósito a que se destina. 

Luana Magalhães apresentou os informes da Comissão de Atos Normativos sobre o tema, 
informando que, a partir das considerações apresentadas, a Comissão compilou o texto do 
Regimento, que será novamente encaminhado aos membros, para última análise e 
manifestação. O cronograma da Comissão é de que a versão finalizada do Regimento seja 
apresentada na reunião de outubro, na qual serão apresentados os pontos centrais e também 
realizados os esclarecimentos necessários, para aprovação na reunião de novembro. 

Luana aproveitou sua fala para convidar os membros da Conselho a comporem a Comissão de 
Atos Normativos, que atualmente possui apenas 4 (quatro) membros, todos governamentais. 
Ponderou a importância da participação da sociedade civil na Comissão. 

2 - Procedimento de Manifestação de Interesse Social - PMIS 
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Em continuidade à pauta da reunião, Luana informou quanto à necessidade de 
encaminhamentos quanto à regulamentação e operacionalização do PMIS, cuja 
responsabilidade atribuída pelo Decreto Municipal nº. 16.746/2017 é do CONFOCO. 

Esclareceu que a Gerência de Apoio às Parcerias – GAPOP, tem trabalhado junto à PRODABEL 
para que todo o procedimento seja eletrônico, através do Portal das Parcerias. Luana 
apresentou os instrumentais desenvolvidos para a apresentação de propostas por possíveis 
interessados e apresentou proposta de realização de uma oficina pela GAPOP no CONFOCO, 
para o alinhamento dos fluxos e procedimentos que serão adotados, possivelmente na reunião 
de dezembro. 

Marcella Aguiar, secretária executiva, informou que o tema do PMIS já estava sendo discutido 
pela Comissão de Mobilização, Participação Social e Comunicação e que, para a realização da 
oficina proposta pela GAPOP em dezembro, é importante que o assunto já tenha sido 
amadurecido internamente pelo grupo. 

O conselheiro Lírio Inácio ponderou acerca do PMIS, alertando quanto à preocupação de que tal 
procedimento não tenha efetividade, trazendo o exemplo das Emendas Populares ao 
Orçamento Municipal que, embora apresentadas e incluídas na Lei Orçamentária, não são 
realizadas, uma vez que os recursos são estimados, virtuais. 

Marisa exaltou a fala do Sr. Lírio, solicitando à Comissão responsável que se atente às estratégias 
a serem adotadas na realização do PMIS, visando sua efetividade. 

3 – Ações da Gerência de Apoio às Parcerias - GAPOP 

3.1 – Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

Marisa informou que a GAPOP tem trabalhado e estudado o aprimoramento do Decreto nas 
questões pontuais já apresentadas pelo CONFOCO, tais como: a revisão do limite percentual de 
aditamento das parcerias realizadas mediante a modalidade de captação de recursos através do 
Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 
quanto aos impedimento de participação de conselheiros dos Conselhos Gestores de Fundos 
Especiais nas comissões de seleção e de monitoramento e avaliação. 

A conselheira Elenice ressaltou a importância de revisão do limite percentual de aditamento das 
parcerias decorrentes de captação de recursos, ponderação feita também pela conselheira 
Fernanda Flaviana, representante do Projeto Providência. 

3.2 – Agenda de Capacitações da GAPOP 

Luana informou que, em cumprimento ao Plano de Capacitações da Gerência para 2018, serão 
realizadas novas turmas de capacitação nos meses de setembro e outubro. As aulas básicas 
acerca da Lei Federal nº. 13.019/2014 e Decreto Municipal nº. 16.746/2017, já realizadas em 
junho e julho, terão uma turma em setembro e uma turma em outubro. Serão disponibilizadas 
também turmas com a temática de Elaboração de Plano de Trabalho e Orçamentação. 

Luana informou que as datas e inscrições serão divulgadas em breve através do Portal das 
Parcerias e que as inscrições serão realizadas através da plataforma digital “Doity”. As 
capacitações ocorrerão na sede da PBH e serão disponibilizadas aproximadamente 70 (setenta) 
vagas para cada uma das turmas. 

4 – Demandas pendentes de encaminhamentos 
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Marisa contextualizou que, na última reunião do Conselho, foi apresentada solicitação de 
retorno acerca dos encaminhamentos e demandas apresentadas anteriormente. A partir de tal 
pedido, foi realizado levantamento, a partir das atas anteriores, de todas as demandas 
pendentes de encaminhamento, para avaliação pela Plenária quanto aos encaminhamentos 
necessários. 

Foram apresentadas as demandas uma a uma (a lista segue anexa a esta Ata). Definiu-se que, 
no momento de reunião das Comissões, as referidas demandas seriam avaliadas separadamente 
pelos grupos. 

Às 14:50hs foi concedido intervalo da reunião. 

Às 15:10 a reunião foi reiniciada, com a reunião das Comissões. 

5 – Reunião das Comissões 

Após a reunião, cada Comissão apresentou à Plenária suas deliberações. 

Comissão: Atos Normativos 

Deliberações: 

- Aguardar manifestação dos conselheiros e membros do CONFOCO acerca da versão atualizada 
do Regimento Interno (minuta que será enviada) até o dia 28/09/2018; 

- Reunião da Comissão para trabalhar com as contribuições recebidas, no dia 05.10.2018, às 
14h30 na Controladoria-Geral do Município, 10º andar; 

- Oficiar a SMASAC/SUDICI acerca da possibilidade de criação do Conselho Municipal para a 
Política LGBT. Esta deliberação encaminha as demandas apresentadas nos pontos 01 e 02. 

 

Comissão: Modernização, Informação e Transparência. 

Deliberações: 

- Identificar as agências da Caixa Econômica Federal que não estão cumprindo o Art. 51 da Lei 
Federal nº. 13.019/2014 (isenção de tarifas); 

- Após a identificação, fazer reunião com o Superintendente Regional da CEF. Tentar a 
participação do chefe do jurídico da CEF nesta agenda; 

- Orientar aos órgãos municipais no sentido de não penalizar as OSCs que tiveram a isenção 
negada e, portanto, o pagamento de taxas bancárias; 

- Encaminhar ofício para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
Conselho Municipal do Idoso informando quando à revisão do Decreto, no sentido de não haver 
o limite percentual de 50% para aditamento em termos de parceria celebrados por meio de 
captação de recursos. 

 

 

Comissão: Formação, Capacitação e Articulação de Eventos 

Deliberações: 
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- Definição de agenda de reuniões da Comissão para 2018: 27/09/2018, 25/10/2018 e 
29/11/2018, das 14:30h às 16:30h na sede da Procuradoria-Geral do Município; 

- Para a reunião do dia 27/09, convidar a Defensora Pública Ana Cláudia, bem como um 
representante do Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado, para alinhamento da 
proposta de Capacitação para defensores públicos e o grupo dos quilombolas, indígenas, ciganos 
e outros. 

- Os conselheiros Wandson e Virgínia se dispuseram a ministrar uma capacitação de Elaboração 
de Projetos, a ser realizada com base nos formulários elaborados pela GAPOP; 

- Solicitar à Macella que faça o comunicado destas informações aos demais participantes desta 
Comissão e a agenda de sala para as reuniões. 

Comissão: Mobilização, Participação Social e Comunicação 

Deliberações: 

- Acerca da demanda nº. 04: a comissão se propõe a verificar a situação atual da página do 
Facebook criada pelo CONFOCO e sugere sua exclusão, com a consequente utilização do Portal 
das Parcerias para a divulgação de informações pelo Conselho; 

- Acerca da demanda nº. 08: a comissões irá elaborar documento do CONFOCO para a PBH/PGM, 
ressaltando a importância da inclusão do Seminário do CONFOCO no calendário de atividades 
da cidade. 

Assim, algumas demandas foram incorporadas pelas Comissões, a saber: 

- Comissão de Atos Normativos: demandas 01 e 02; 

- Comissão de Modernização, Informação e Transparência: demanda 14; 

- Comissão de Formação, Capacitação e Articulação de Eventos: demandas 07 e 15; 

- Comissão de Mobilização, Participação Social e Comunicação: demandas 04 e 09. 

Encerradas as apresentações pelas Comissões, a presidente Marisa abriu a fala para os informes 
gerais. 

6 – Informes Gerais 

O conselheiro Thiago Alvim informou quanto à edição, em 11.09.2018 de duas Medidas 
Provisórias que podem ter interface com o CONFOCO.  

A primeira medida (MP 850/2018) refere-se à criação da Agência Brasileira de Museus (Abram) 
em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM. A agência adotou como formato o 
serviço social autônomo, não abarcado pela Lei Federal nº. 13.019/2014. 

A segunda medida provisória (MP 851/2018), que institui o marco regulatório dos fundos 
patrimoniais e autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria com 
organizações gestores de fundos patrimoniais. 

Thiago explicou em linhas gerais o conceito de Fundos Patrimoniais, informando ser este um 
modelo muito utilizado nos Estados Unidos, em decorrência da existência naquele país de 
grandes incentivos fiscais. Informou que no Brasil, esta discussão de concentra mais no eixo Rio-
São Paulo. Contudo, ponderou que a criação destes fundos patrimoniais podem ser um bom 
instrumento a longo prazo, porém, de imediato, podem causar um considerável impacto 
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negativo, especialmente nos projetos vinculados à área cultura, tendo em vista o recorte trazido 
pela medida provisória quanto aos incentivos fiscais se equipararem àqueles da Lei Rouanet. 

Marisa informou que a discussão sobre as Medidas Provisórias é importante de ser pautada no 
CONFOCO, tendo em vista a representação de alguns membros em outros fóruns de discussão, 
bem como o impacto que pode ensejar na destinação de recursos decorrentes de renúncia fiscal, 
em especial para a área da Cultura. 

Acerca do tema da captação de recursos, Thiago ponderou ainda das dificuldades das OSCs que 
sobrevivem apenas de recursos captados para a execução dos objetos e a importância de 
pensarmos nas organizações, em suas gestões e nas possibilidades de auto sustentabilidade. 

Marisa exaltou a dala do conselheiro Thiago e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada 
a reunião. 

 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rios 
Presidente do CONFOCO 

 

 


