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ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro 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 encaminhada, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 
 

1. Cronograma de reuniões; 
2. Apresentação do Manual MROSC BH – em elaboração; 
3. Pontos de atenção identificados pelos Conselheiros; 
4. Propostas para realização do Seminário; 
5. Discussão dos Grupos de Trabalho; 
6. Informes gerais. 
 

 
Membros presentes na reunião:  

Adriana de Mello Castro Giroletti OAB 

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Azilton Ferreira Viana Cellos 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Clair José Benfica Gab. Vice Pref. 

Daniela Balbina de Souza Crespo Marra CRC 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Laís de Figueiredo Lopes Consultora 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Luisa Pires Monteiro de Castro SMPOG 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

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 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Simone Cristina Moreira de Paula SINIBREF 

Talles Pereira Lopes Fora do Eixo 

Virgínia Dumont Pereira IPA 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
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Às 13h45min a reunião foi iniciada pela presidente Marisa Seoane, que saudou e agradeceu a 

presença de todos e declarou aberta a reunião.  

1. Cronograma de reuniões; 

Diante da necessidade de definição de um cronograma mensal de reunião do CONFOCO, os 

membros deliberaram sobre as datas de reuniões do ano de 2018, fixando como reunião do 

Conselho todas as quartas-feiras da segunda semana do mês, exceto no mês de janeiro, em que 

não haverá reuniões, e no mês de fevereiro em que, em virtude do Carnaval, a reunião se dará 

na terceira semana.  

2. Apresentação do Manual MROSC BH – em elaboração; 

Dando continuidade na pauta, a consultora Laís apresentou para a plenária o Manual do MROSC 

que está sendo elaborado, informando aos conselheiros que estes poderiam opinar sobre o 

manual em elaboração.  O manual, conforme informado pela Laís será de grande auxílio tanto 

para os servidores municipais que operam parcerias quanto para as organizações parceiras.  

Após a conclusão do trabalho, a expectativa é que o manual esteja disponível tanto no formato 

digital quanto impresso. Foi levantada a possibilidade de impressão do material para 

distribuição no Seminário que será realizado pelo CONFOCO em 2018. 

Encerrada a apresentação do Manual, a presidente Marisa abriu a palavra na reunião para que 

os membros pudessem apresentar questões importantes a serem discutidas. 

3. Pontos de atenção identificados pelos Conselheiros 

O conselheiro Wandson Mourão (MLPC) informou o problema que as creches estão enfrentando 

com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), no sentido de adequar as metas das entidades 

no plano de trabalho proposto pela Secretaria. A Sra. Marisa Seoane informou que já está sendo 

articulada reunião entre a Procuradoria e a SMED para alinhamento de demandas.  

O conselheiro Azilton Viana (CELLOS) levantou a problemática enfrentada pela comunidade 

LGBT, informando a ausência de políticas públicas dedicadas aos grupos, que permanecem na 

invisibilidade social. Propôs a criação de Conselho próprio da política LGBT e afirmou que é 

necessário construir um processo de parceria. 

A conselheira Marcela Giovanna apresentou questionamento acerca de como as Secretarias 

estão se organizando após as assinaturas dos termos de parcerias, ressaltando a necessidade de 

uma maior capacitação dos servidores públicos, com o intuito de gerar menos problemas com 

as Organizações da Sociedade Civil.  

Diante dos pontos apresentados pelos conselheiros Azilton e Marcela, Marisa propôs que as 

questões sejam tratadas nos respectivos grupos de trabalho, para uma possível resposta às 

demandas. 

4. Propostas para realização do Seminário 

Tendo em vista a agenda de atividades e os preparativos que envolvem o Seminário, foi definida 

a realização do evento em abril de 2018. 



 

Procuradoria-Geral do Município 

Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

Para a organização do evento, foi definido também que os Grupos de Trabalho de Comunicação 

e do Seminário realizem reuniões e ações, independentemente da reunião plenária do 

CONFOCO, para possibilitar a realização da atividade na data definida. 

5. Discussão dos Grupos de Trabalho 

Para alinhamento das questões internas do Conselho foi concedido período na reunião para que 

os Grupos de Trabalho instituídos se reunissem. Encerrado o período de reunião, cada grupo 

apresentou o resumo da respectiva discussão, brevemente. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 


