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ATA DA 6º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 11 de abril 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 

09.04.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 

1 - Regimento Interno; 
2 - 1º Seminário Municipal de Parcerias de Belo Horizonte; 
3 - Planejamento da GAP - Gerência de Apoio às Parcerias; 
4 -  Informes e encerramento. 
 
Membros presentes na reunião:  

 Marisa Seoane Rio Resende (Presidente) 
Ângela Fabiana Souza Batista  
Bianca Monteiro da Silva 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas 

Clair José Benfica 

Cristiane Isabel Felipe 

Elenice de Oliveira Matos 

Fabiano Antônio Sena Peres 

Fernanda Flaviana de Souza Martins 

Fernando Silva Castro 

Gabriela Oliveira Moura  

Geraldo de Andrade Mello 
Glauciane Laporais 
Íria Pereira de Melo 

João Mendes da Silveira 

José Gualberto Alves da Silva Júnior 

 
Laís de Figueiredo Lopes 

Leandro Sifuentes Paulino 

Luana Magalhães de Araújo Cunha 

Luis Gustavo Barbosa Dias 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza 

Marcella Cristina de Aguiar 

Maria do Carmo Rezende e Silva 

Maria Lúcia Gontijo 

Mônica Moreira Esteves Bernardi 

Nilton César da Silva 

Rita de Cássia Silva  

Talles Pereira Lopes 

Tarcila Bretas Lopes 

Thiago Alvim Camargo 

Wandson Antônio Silva Mourão 

Justificaram ausência os conselheiros:  

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio 

Azilton Ferreira Viana 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios 

Fernanda Álvares Vidigal 

Ildete Gomes Santos 

Simone Cristina Moreira de Paula 
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Às 13h40min a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONFOCO-BH, iniciou a sessão Plenária, 

apresentando aos membros do CONFOCO as novas assessoras integrantes da equipe da 

Gerência de Apoio às Parcerias: Sra. Íria Melo e Bianca Monteiro. Apresentou a pauta da reunião 

e deu início ao ponto de apresentação do Regimento Interno, cuja proposta, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho instituído para tal finalidade, foi apresentada pelo Sr. Fernando (OAB). 

Fernando apresentou a proposta em telas projetadas, possibilitando a todos a visualização dos 

principais pontos do Regimento. As sugestões de alteração do texto foram destacas na 

apresentação e postas para a discussão do plenário. Quando da apresentação dos artigos 

referentes à eleição, composição e representatividade dos membros da sociedade civil, houve 

maior discussão, tendo os membros apresentado posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à 

composição por representantes titulares e suplentes de instituições diferentes, no sentido de 

haver a representatividade de 20 (vinte) instituições. Após as manifestações, restando a maioria 

das falas favorável à composição por 20 (vinte) instituições, sendo que, quando da eleição, as 

10 instituições mais bem votadas assumirão as vagas titulares e as demais instituições, até o 

número de 20, assumirão as vagas suplentes. Não foi realizada votação, ficando acordada uma 

nova avaliação nas próximas reuniões. Passou-se à leitura dos demais pontos do Regimento 

Interno. Ao longo da discussão, a conselheira Cristiane (Gráfica O Lutador) ponderou quanto à 

necessidade de aprofundamento da discussão acerca do Regimento, no sentido de evitar 

ansiedade na condução do processo. Após nova discussão, foi definida que a pauta da análise 

do Regimento Interno será apresentada nas próximas reuniões, para possibilitar o 

aprofundamento da discussão. Marisa reforçou a importância de que todos os membros do 

Conselho se apropriem do conteúdo do Regimento. Marcela (CeMais) apresentou ponderação 

acerca da previsão do Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS no Regimento 

Interno. Marisa informou que o tema PMIS tem sido objeto de discussão interna na Procuradoria 

e que também será discutido no CONFOCO para a definição dos procedimentos e fluxos 

administrativos que serão adotados. Às 15:25hs foi concedido intervalo da reunião. 

Às 15:40hs a reunião foi reiniciada, passando-se para pauta de realização do 1º Seminário 

Municipal de Parcerias de Belo Horizonte, que será realizado no dia 18 de abril de 2018. Foi 

definida a acolhida dos participantes pelo Grupo de Trabalho do Seminário. Foi dado o informe 

de confirmação dos Secretários para a composição das mesas, com exceção do Diretor-

Presidente da PRODABEL, que não poderá comparecer, e a Secretaria de Educação, que será 

representada. Informada também a transmissão do Seminário ao vivo através do Youtube. 

Passou-se para a apresentação da Programação do Seminário, pela conselheira Marcela 

(CeMais). Feita a apresentação, Marisa reforçou a importância de mobilização para que todos 

os inscritos estejam presentes no Seminário. Foi acordado, como encaminhamento, o envio da 

apresentação elaborada pelo Grupo de Trabalho aos demais membros do Conselho. Passou-se 

a palavra para a conselheira Mônica (SMPOG), para os informes referentes ao grupo de trabalho 

instituído para a avaliação dos procedimentos internos da PBH acerca do repasse de recursos. 

Mônica informou que a reunião do grupo foi proveitosa, tendo sido apresentado aos 

participantes as telas e funcionalidades do Sistema Único de Contratos e Convênios – SUCC. 

Informou ainda que foram identificados poucos problemas na execução, pontuais e referentes 

mais ao sistema, como upload de arquivos. Como encaminhamentos, foram definidas 

adaptações no sistema, para melhoria de funções. Acerca do Decreto de Desburocratização, 
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Mônica informou que a Secretaria de Planejamento está a disposição para dar maior amplitude 

à aplicação do Decreto. Avançando na pauta, passou-se para a apresentação do planejamento 

da Gerência de Apoio às Parcerias para o ano de 2018. Luana Magalhães, conselheira e gerente 

da GAP, iniciou a apresentação do Resumo das Atividades Propostas. Os conselheiros 

apresentaram considerações e sugestões ao planejamento proposto. Foi acordado o envio das 

propostas do planejamento apresentado para os demais membros do Conselho. Finalizando a 

reunião, foi aberta a palavra para os informes finais. Nada mais havendo, às 16:45hs a reunião 

foi encerrada. 

Anexos a esta ata seguem o Planejamento da GAPOP para 2018 e o Decreto Municipal nº. 

16.728/2017 (Decreto de Desburocratização). 

 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 

 


