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ATA DA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 14 de março 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 

09.03.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 

1ª Parte - Plenária: 

1.    Abertura 

2.    Pontuações sobre o Regimento Interno 

3.    Atualização de todas as informações sobre o Seminário 

4.    Informações sobre demandas levantadas pelo GT desburocratização 

2ª Parte - GTs 

1.    Seminário e comunicação juntos – fechamento da programação e demais informações; 

aprovação do Termo de Cooperação com IPEA 

2.    Regimento Interno – revisão das pontuações levantadas 

3.    Desburocratização – formalização de encaminhamentos 

3ª Parte – Informes e encerramento 

1.    Reunião da GAP com membros representantes do governo 

2.    Visitas da GAP aos Conselheiros 

 

Membros presentes na reunião:  

Marisa Seoane Rio Resende (Presidente) 
 
Daniela Balbina de Souza Crespo Marra 
Fabiana Nunes Gonçalves Rios 
Gabriela Oliveira Moura 
Glauciane Laporais 
Ildete Gomes Santos 
João Paulo Oliveira Souza 
Lais de Figueiredo Lopes 
Leandro Sifuentes Paulino 
Luana Magalhães de Araújo Cunha 
Marcela Giovanna Nascimento de Souza 
Marcella Cristina de Aguiar 
Maria Antônia da Silva Duarte 

Maria do Carmo Rezende e Silva 
Mônica Lenira Chaves de Almeida 
Mônica Moreira Esteves Bernardi 
Nilton César da Silva 
Rita de Cássia Silva 
Rosana Beatriz Gonçalves 
Simone Cristina Moreira de Paula 
Talles Pereira Lopes 
Thiago Alvim Camargo 
Virgínia Dumont Pereira 
Wandson Antônio Silva Mourão 

 

Justificaram ausência os conselheiros:  

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, Armindo dos Santos de Sousa Teodósio, Azilton Ferreira 
Viana, Elenice de Oliveira Matos, Fabiano Antônio Sena Peres, Fernanda Álvares Vidigal, 
Fernanda Flaviana de Souza Martins, José Gualberto Alves da Silva Júnior, Maria Lúcia Gontijo, 
Tarcila Bretas Lopes. 
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Às 13h45min a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONFOCO-BH, iniciou a sessão Plenária, 

informando o retorno do Dr. Tomáz de Aquino à Procuradoria-Geral do Município. Deu o 

informe também de falecimento do Sr. Paulo Roberto de Freitas (Bebeto) ocorrido no dia 

13.03.2018, mencionando a sua participação e colaboração no CONFOCO.  

Em seguida, apresentou a Sra. Marcella Aguiar, assessora do GAP, como Secretária Executiva do 

Conselho. Informou também do procedimento a ser adotado para a aprovação das Atas do 

Conselho, que ocorrerão em meio eletrônico, com a disponibilização dos arquivos a todos os 

membros, através de e-mail até a aprovação do Regimento Interno que definirá o procedimento. 

Dando sequência à pauta da reunião, Marisa abre a fala para que todos os presentes possam se 

manifestar acerca do conteúdo do Regimento Interno, elaborado e compartilhado pelo 

respectivo Grupo de Trabalho. 

Laís fez apontamentos acerca do Regimento. Reforçou a importância de que o instrumento seja 

simplificado, não repetindo o conteúdo da Lei Federal nº. 13.019/14 e do Decreto Municipal nº. 

16.746/17. Sugeriu uma rodada de considerações dos representantes acerca da proposta do 

Regimento apresentada. Informou que disponibilizou para o grupo do CONFOCO o link referente 

à normativa municipal que trata do funcionamento dos Conselhos no Município. 

Foi realizada a rodada de considerações dos representantes de forma objetiva, tendo sido 

apresentadas as considerações gerais sobre forma como está estruturada a minuta do 

regimento. 

Carminha apontou considerações acerca do Art. 8º do Regimento, sobre a recondução de 

representantes. O apontamento foi discutido também por Simone (SINIBREF), Thiago Alvim e 

Laís. Carminha faz uma consideração acerca do Art. 11, que foi acompanhada por Daniela Marra 

(CRCMG) e Adriana. 

Diante do aprofundamento da discussão, Marisa pediu aos presentes para se aterem, neste 

momento, aos aspectos e impressões gerais, devendo a discussão ponto a ponto do conteúdo 

ser realizada em momento oportuno, devido à extensão da pauta prevista para a reunião. 

Simone destacou a previsão no Regimento Interno de representante titular e suplente da 

mesma instituição, as implicações desta previsão na representação e comparecimento às 

reuniões. Adriana, complementando a fala de Carminha, propôs discussão no grupo acerca 

destas questões, reforçando a importância de ampliação da participação e representativa das 

organizações da sociedade civil. 

Marisa informou que, a partir da leitura do Regimento, acredita que seja necessária uma 

simplificação do regimento. Sugeriu a manutenção dos pontos centrais, com simplificação das 

regras, redução da hierarquia proposta, fazendo um modelo mais leve, mais flexível. 

Laís apresentou como proposta a criação de um fluxograma, a partir do qual possam ser 

elaborados os fluxos internos do Conselho, bem como um organograma das estruturas 

necessárias, para subsidiar a revisão da proposta do Regimento. 

Adriana defendeu a manutenção das regras e a necessidade de uma burocracia suficiente a 

garantir maior segurança na atuação, principalmente no sentido de assegurar o grupo nos 

momentos de transição. Reforçou que o Regimento Interno é um instrumento burocrático, mas 
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importante de ser mantido. Ressaltou também a necessidade do Regimento ser completo, 

evitando a remissão a diversos outros diplomas legais. 

Beatriz (CTGM) apresentou também a importância de que o Regimento seja suficientemente 

claro, evitando duplicidades de interpretação, ainda que, em decorrência disto, o texto fique 

longo. 

Marcela (CEMAIS) manifestou que, mesmo com a leitura do Regimento, não foi possível 

identificar a essência do Conselho a partir do documento. Apontou que até o momento não está 

transparecendo qual o foco do Conselho. Ressaltou que o CONFOCO deve ser e assumir o papel 

de espaço da diferença, da diversidade. 

Laís agradeceu a contribuição de todos e reforçou a importância de se manter a burocracia tanto 

quanto esta seja necessária, extirpando os excessos. 

Adriana apresentou proposta de reavaliação do texto pelos conselheiros, a partir das 

considerações apresentadas, reforçando a questão do número de organizações a participarem 

do Conselho. 

Diante das considerações, Laís e Marisa apresentaram sugestão de encaminhamento junto ao 

Grupo de Trabalho do Regimento Interno, no sentido de elaboração de uma metodologia 

participativa de identificação dos pontos essenciais para debate acerca do documento. 

Restando definido este encaminhamento, passou-se para a pauta do Seminário. 

Marisa informou que, após entendimentos com o Dr. Tomaz de Aquino quanto ao formato de 

realização da mesa de Secretários, ficou acordado a realização, no período da manhã, uma 

palestra magna com o Sr. Tiago (FONIF), na qual será apresentada a pesquisa realizada e, 

posteriormente, será formada a mesa dos Secretários. Aos Secretários Municipais será 

concedido o prazo de 10 (dez) minutos de fala. 

Foi colocada para os presentes a possibilidade de sugestão acerca da composição da mesa. 

Daniela Marra sugeriu a inclusão da Secretaria Municipal de Saúde e João Souza (Fa.vela) a 

participação da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico). As sugestões foram discutidas, principalmente em observância 

ao tempo disponível para a mesa. Após a discussão, considerou-se a importância da presença 

de uma secretaria que pudesse falar sobre o SUCC e o Portal das Parcerias, ficou definida a 

manutenção apenas das Secretarias anteriormente elencadas na programação, de maneira a ter 

na mesa as Secretarias com maior relevância às parcerias celebradas sob a égide da Lei Federal 

nº. 13.019/14. 

Marcela (CEMAIS) informou que já foram encaminhados os comunicados de reserva de agenda 

do Seminário e também que as inscrições para o mesmo serão abertas a partir do dia 

15.03.2018, ressaltando a impossibilidade de alteração posterior da programação na página do 

SYMPLA. Apresentou os avanços junto à Assessoria de Comunicação, especialmente na 

identificação visual do Seminário. Comunicou a criação da página do CONFOCO no Facebook, 

cujo link foi disponibilizado no grupo de whatsapp do Conselho. Marcela solicitou aos presentes 

também sugestões de possíveis apresentações artísticas, para o Seminário, além da sugestão 

anteriormente feita pela Marcella (GAP) do grupo. Não houve nenhuma sugestão adicional. 
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Marisa retomou a pauta do Seminário. O grupo apontou a necessidade de participação da 

sociedade civil na mesa de Secretários, sendo acordada a realização de mediação da mesa por 

um representante da sociedade civil, tendo sido escolhida a Sra. Marcela Gionava, conselheira 

representante do CEMAIS. 

Marisa informou a necessidade também de escolher um representante das organizações da 

sociedade civil para a realização de uma das palestras previstas para o período da tarde. Após 

discussão, o grupo elegeu a conselheira Fabiana Rios, representante do Fórum das Entidades, 

para a apresentação. 

João Souza (Fa.vela) questionou ao grupo quais os produtos esperados com a realização do 

Seminário. Beatriz (CTGM) apontou que, por se tratar do primeiro Seminário realizado pelo 

CONFOCO, o enfoque seria de uma apresentação geral do próprio Conselho e do MROSC no 

Município de Belo Horizonte. Fabiana (Fórum das Entidades) manifestou-se no sentido de que, 

para além da apresentação, o produto esperado é também um alinhamento de informações e 

entendimentos acerca da nova legislação. Wandson (MLPC) ressaltou que também se espera 

que, com o Seminário, seja possível esclarecer os papéis de cada um dos parceiros, bem como 

as principais mudanças decorrentes do novo formato de parceria. Adriana reforçou a 

importância de que o Seminário seja um momento de apresentação do CONFOCO, de forma a 

ressaltar a importância da participação social. Marisa informou que a importância da 

participação social será destacada no Seminário. 

Superada a discussão do Seminário, passou-se à discussão do ponto de pauta referente às 

demandas do Grupo de Trabalho de Desburocratização, apresentando os pontos levantados na 

reunião anterior: os atrasos e dificuldades em relação aos repasses de recursos pelo Município 

às OSCs e as questões referentes ao Decreto de Desburocratização (Decreto Municipal nº. 

16.728/17). Passou-se a fala ao Sr. Tiago Alvim (NEXO/Prosas). 

Thiago apresentou levantamento realizado com ILPIs parceiras do Município acerca do 

pagamento. Foram levantados dados referentes a 15 (quinze) unidades de acolhimento, no 

período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018. Tiago apontou que, a partir do estudo, 

identificou-se atraso em 66% dos repasses realizados, sendo o atraso médio de 8 (oito) dias. A 

partir deste levantamento, ressaltou que foi possível quantificar e materializar os atrasos 

sempre apontados pelas organizações. 

Fabiana Rios, complementando a falta de Tiago, apresentou as dificuldades enfrentadas pelas 

organizações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, em especial nas atividades de 

contraturno. Reforçou que, devido à falta de recursos, muitas organizações fecharam e, em 

consequência, haverá um impacto no acesso a serviços da assistência social de alta 

complexidade, haja vista a ausência de uma ação preventiva no cuidado de crianças e 

adolescentes na cidade. 

Leandro (SMASAC) apresentou o contexto interno das Secretarias que geralmente ocasionam 

os atrasos e dificuldades nos repasses, especialmente no mês de janeiro, quando há restrições 

de natureza orçamentária para o cumprimento do cronograma de repasses. 

Diante das considerações apresentadas por Tiago, Fabiana e Leandro, Marisa pediu que sejam 

evitadas, por parte do governo, justificativas quanto aos atrasos e dificuldades encontradas 

pelas Secretarias referentes aos repasses de recursos, solicitando para que o grupo foque nas 

possibilidades de avanços e ações preventivas para superar estas questões. 
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Thiago retomando o assunto, informou que os atrasos nos repasses são previsíveis, devido ao 

fluxo construído para os mesmos, os quais têm feito parte do cotidiano das organizações. 

Apontou que o Município deve dialogar no sentido de buscar uma solução razoável para sanar 

os atrasos. 

Wandson (MLPC) informou que, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, está em 

discussão a possibilidade de realização de pagamentos trimestrais às creches conveniadas. 

Ressaltou que caso esta possibilidade se materialize será um grande avanço para as instituições. 

Contudo, informou que o Movimento de Luta Pró-Creche já está mobilizando as instituições no 

sentido de prepará-las para a gestão dos recursos neste novo formato proposto, evitando 

transtornos posteriores. 

Face às questões apresentadas acerca das dificuldades tanto da sociedade civil quanto do 

governo referentes aos atrasos no repasse de recursos, Laís sugeriu que seja convidado um 

gestor público, ou um grupo de servidores, que possam apresentar os procedimentos internos 

para efetivação do repasse dos recursos, para que tais procedimentos possam ser 

compreendidos e dialogados, visando esclarecer as dúvidas apresentadas. 

Cris (Gráfica – O Lutador) ressaltou que, quando da discussão, além das questões técnicas, sejam 

avaliadas também questões políticas que possam interferir no processo de repasse de recursos, 

citando como exemplo situações ocorridas no âmbito da Subsecretaria de Assistência Social. 

Laís sugeriu que, neste primeiro momento, sejam priorizadas as questões técnicas. Mônica 

(SMPOG) propôs a criação de um grupo interno para a discussão das questões técnicas, trazendo 

o diálogo no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi 

deliberada a instituição do grupo, que posteriormente deverá apresentar as consideração à 

Plenária. 

Avançando a pauta para as questões acerca do Decreto de Desburocratização, Thiago Alvim 

ponderou que as regras trazidas no Decreto devem ser revistas, de maneira a ampliar sua 

aplicabilidade também para as parcerias, uma vez que, pelo entendimento atual, o mesmo 

aplica-se apenas a pessoas físicas. Reforçou a importância de se criar instrumentos reais de 

desburocratização, simplificando os procedimentos para as organizações da sociedade civil 

parceiras da PBH. 

Marisa sugeriu como encaminhamento o envio da questão à Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG, órgão de origem do Decreto Municipal nº. 

16.728/17. Solicitou à conselheira Mônica, representante da SMPOG no CONFOCO, que 

encaminhe a questão internamente à Secretaria. Foi concedido intervalo de 5 minutos da 

reunião, após o qual os grupos de trabalho deveriam reunir-se para as discussões temáticas. 

Após a discussão dos grupos, foram apresentados os pontos discutidos em cada grupo. 

Adriana, representando o Grupo de Trabalho do Regimento Interno, informou que o grupo 

endossa a proposta apresentada, mas que trabalhará em uma metodologia de apresentação do 

instrumento, com destaque aos pontos de maior relevância, para o debate futuro do grupo. 

Marcela (CEMAIS), representando os Grupos de Trabalho da Comunicação e do Seminário, 

informou acerca das inscrições para o Seminário, cujos membros do Conselho serão 

automaticamente inscritos e comunicados através de e-mail. Reiterou a criação da página do 
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Facebook do CONFOCO, ressaltando a necessidade de apoio dos membros do Conselho para sua 

alimentação. Informou que será realizado um controle das informações pelo grupo, de maneira 

a manter postagens com o enfoque das parcerias e do Marco Regulatório. 

Marisa informou quanto à realização de visitas às organizações pela Gerência de Apoio às 

Parcerias, com o objetivo de conhecer o trabalho realizado e estreitar as relações. Comunicou 

também que a Portaria de designação dos membros do CONFOCO está em fase de elaboração, 

e será publicada em breve. 

Às 17:10hs, nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de março de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 

 


