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ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano 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 19.02.2018. 

 

Membros presentes na reunião: 

Marisa Seoane Rio Resende (Presidente) 

 

Adriana de Castro Giroletti 

Alessandro Monteiro 

Azilton Ferreira Viana 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas Falcão 

Clair José Benfica 

Cristiane Felipe 

Fernanda Alves Vidigal 

Fernanda Flaviana Souza Martins 

Fernando S. Castro 

Geraldo de Andrade Mello 

Igor Oliveira Viana 

Ildete Gomes Santos 

Laís de Figueirêdo Lopes 

Luana Magalhães de Araújo Cunha 

Luís Gustavo B. Dias 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza 

Maria do Carmo Rezende e Silva 

Maria Lúcia Gontijo.  

Mônica Lenira Chaves de Almeida 

Natália Torquete Moura 

Rita de Cássia Silva 

Simone Cristina Moreira de Paula 

Thiago Alvim 

Virgínia Dumont Pereira 

 

Iniciada a sessão, a Presidente saudou e agradeceu a presença de todos e declarou aberta a 

reunião, informando a importância do Conselho estabelecer metas para o ano de 2018 (dois mil 

e dezoito), e sobre o papel do Confoco-BH nas parcerias de Belo Horizonte, sobre sua 

importância e desafios que o Conselho tem pela frente.  

Comunicou ainda que o Seminário Municipal de Parcerias de Belo Horizonte acontecerá no dia 

18 (dezoito) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), no auditório JK, na Avenida Afonso Pena, nº 

1212 – 1º andar. Posteriormente, foi aberta a palavra aos demais conselheiros afim de 

apresentarem suas perspectivas para 2018. 

Azilton Ferreira Viana, conselheiro representante da sociedade civil, apresentou o 

questionamento de como o CONFOCO-BH atuará para que a comunidade LGBT tenha mais 

espaço nas pastas municipais, de como as organizações da sociedade civil direcionadas para o 

público LGBT irão realizar parcerias se estas não são bem recebidas pela sociedade. 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza, representante da sociedade civil, afirmou o quanto 

houve uma melhoria no diálogo entre OSCs e administração pública, entretanto, ainda é preciso 

melhorar esta relação, precisa de mais transparência. Afirmou ainda, que quando a 

Administração comete erros, esta não assume de forma clara, apresentando como exemplo o 

atraso de pagamentos que ocorreu no início do ano de 2018 (dois mil e dezoito), em que algumas 
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instituições tiveram suas parcelas atrasadas, gerando diversos desconfortos, e que a 

Administração não apontava onde estava o erro, que as instituições não conseguiram saber o 

que realmente havia acontecido.  

Adriana de Mello Castro Giroletti, representante da sociedade civil, explanou que o desafio é 

trabalhar de forma transversal às diversas pautas existentes dentro das inúmeras políticas 

públicas, que é necessária uma mudança cultural. Sugeriu ouvir as pastas e as políticas públicas 

como plano de ação do CONFOCO-BH.  

Thiago Alvim, convidado representante de profissionais que atuam diretamente com OSCs, 

sugeriu que deve-se discutir a normativa, como os atos devem se dar, sem que se interfira nas 

políticas públicas, um exemplo seria haver punições para o Poder Público quando esse 

descumpre os regulamentos, assim como ocorre quando as Organizações da Sociedade Civil 

descumprem qualquer normativa.  

Fernanda Alvares Vidigal, representante da Secretaria Municipal de Cultura, apontou as 

dificuldades que e a insegurança que se gera devido à uma lei que é nova, no caso em tela, a Lei 

nº 13.019/14. Informou o quanto as entidades ainda têm dúvidas em relação a ela.  

Fernanda Flaviana Souza Martins, representante da Sociedade Civil, destacou a importância do 

CONFOCO-BH, como ele deve se sobressair, que devem ser analisados os diversos conselhos 

existentes para que o COONFOCO-BH se aprimore, seja algo efetivo.  

Igor Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 

e Cidadania, retomou o ponto dos atrasos de pagamento às entidades, informando que a 

Secretaria está trabalhando intensamente para regularizar a situação, informou ainda que levará 

o problema apresentado à Gerência Financeira responsável, para que possa tentar buscar uma 

solução para o problema. 

Posteriormente, Laís informou que a Lei veio para tentar resolver diversos problemas, inclusive 

os apresentados, a Lei não veio no intuito de prejudicar a relação entre Organização da 

Sociedade Civil e o Poder Público. Informou ainda, que o CONFOCO-BH é um órgão consultivo, 

com finalidade para dar um assessoramento para o Poder Público, justamente para melhorar o 

relacionamento entre os parceiros, tendo sido ponderado ainda a forma como o Conselho irá 

estabelecer esta ponte com a sociedade civil e fortalecer a Política de Fomento e Colaboração. 

Ato contínuo, os membros passaram às deliberações dos grupos de trabalho e apresentaram os 

seus relatórios. 

Grupo de Trabalho do Seminário 

A conselheira Cristiane Felipe, informou que o grupo manteve a proposta de composição da 

mesa de abertura do Seminário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 

e Cidadania; Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação.  

Para o período da tarde, foi sugerido o tema “Transparência”, com apresentação da experiência 

do Fórum das Entidades da Assistência Social e apresentação de pesquisa do Fórum Nacional 

das Instituições Filantrópicas – FONIF. Foi deliberada ainda a presença de convidados oficias 

para composição da mesa “Confiança Mútua”. 
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Grupo de Trabalho da Comunicação 

A conselheira Marcela Giovana apresentou as deliberações do grupo: 

- Instituição de um canal de divulgação institucional, tendo sido definido o Portal de Parcerias/ 

área do CONFOCO; 

- Planejamento e alinhamentos das informações que entrarão nesta página; 

- Criação de página no Facebook: MROSC BH. Para tanto pretende articular com a Secretaria de 

Participação Popular e Assessoria de Comunicação. Foi proposta a inclusão de pílulas de fácil 

acesso e linguagem, como por exemplo, o passo a passo para participar de um edital. O Grupo 

irá roteirizar os temas dessas pílulas. 

Grupo de Trabalho do Regimento Interno 

A conselheira Rosana Beatriz informou que o grupo irá encaminhar para todos os membros do 

Conselho a proposta elaborada do Regimento Interno, para que todos possam se manifestar até 

o dia 02.03.2018. Solicitou à GAPOP para acompanhar o envio de manifestações. A intenção da 

Comissão é de aprovar o texto do Regimento no dia 14.03, na próxima reunião do CONFOCO. 

Grupo de Trabalho de Desburocratização 

O conselheiro Thiago Alvim apresentou as questões discutidas no grupo. Primeiramente, sobre 

como será a operacionalização do sistema de propostas de desburocratização previsto no 

Decreto Municipal nº. 16.728/2017.  

Ressaltou ainda quanto às dificuldades da regularidade dos repasses dos recursos pelo 

Município. Solicitou a realização de um levantamento referente a todas as parcerias, visando 

melhorar o índice desta regularidade, pedindo um acompanhamento próximo desta demanda. 

Thiago ponderou quanto à desburocratização de documentos, no que se refere às certidões 

solicitadas para as OSCs e também sobre os fluxos de credenciamento do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal do Idoso. 

 

Concluída a apresentação dos grupos, deu-se continuidade à reunião, tendo sido acordado que 

na próxima reunião do Conselho, a Sra. Luana Magalhães irá apresentar relatório com plano de 

ações da Gerência de Apoio às Parcerias. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada. 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 


