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ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 9 de maio 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 

04.05.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

Primeira parte: 
1. Avaliação e encaminhamentos do I Seminário Municipal de Parcerias 
2. Desburocratização e Modernização - Encaminhamento na PBH 
3. Transparência nas parcerias  
4. Plano de Capacitações 2018 
 
Segunda Parte 
5. Foco estratégico do CONFOCO 
6. Regimento Interno  
7. Grupos de Trabalho/comissões Temáticas 
8. Informes Gerais 
 
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 
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Ildete Gomes Santos 

Simone Cristina Moreira de Paula 

 
 

Às 13h50min a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONFOCO-BH, iniciou a sessão Plenária, 

apresentando a pauta da reunião, passando a palavra em seguida para a Sra. Luana Magalhães, 

Gerente da Gerência de Apoio às Parcerias, para apresentação do primeiro ponto de pauta – a 

avaliação do 1º Seminário de Parcerias de Belo Horizonte, realizado no dia 18.04.2018. 

Luana apresentou em slides as avaliações realizadas: 
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1 Satisfação em relação ao Seminário 46 86,8% 5 9,4% 1 1,9% 1 1,9% 

2 
Adequação da carga horária em 
relação ao desenvolvimento 

35 66,0% 15 28,3% 2 3,8% 1 1,9% 

3 
Abrangência e relevância do conteúdo 
apresentado 

43 81,1% 7 13,2% 2 3,8% 1 1,9% 

4 
Qualidade dos serviços de recepção e 
apoio 

50 94,3% 2 3,8% 1 1,9% 0 0,0% 

5 Adequação das instalações físicas 51 96,2% 2 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

6 Pontualidade 38 73,1% 12 23,1% 1 1,9% 1 1,9% 

7 Esclarecimento de dúvidas 29 54,7% 9 17,0% 1 1,9% 14 26,4% 

MÉDIA DAS AVALIAÇÕES 41,7 78,9% 7,4 14,1% 1,1 2,2% 2,6 4,9% 

 

"Número total de avaliações entregues: 53 

* 1 Formulário foi entregue com duas respostas (satisfatório para o período da tarde e insatisfatório para o período 

da manhã.) Os dados deste formulário não foram considerados para análise do item 6, mantendo a informação de 

52 formulários."          

Apontou que a avaliação geral do Seminário foi muito positiva, com 80% de satisfação pelos 

participantes. Abordou também a participação dos membros do CONFOCO, bem como do 

público em geral, que foi equilibrada entre participantes governamentais e da sociedade civil. 

Aberta a palavra, a conselheira Marcela Giovana (CeMais) abordou a preocupação em relação à 

elaboração dos Planos de Trabalhos das parcerias, que hoje é o maior desafio para as instituições 

da sociedade civil, e o tema não foi tratado no Seminário. Apontou também a necessidade de 

avaliação dos custos reais dos serviços, sugerindo a possibilidade de realização de um estudo 

sobre o assunto pelo CONFOCO. A conselheira Maria do Carmo – Carminha (Lar de Luz MeiMei) 

reforçou a importância da avaliação dos custos reais dos serviços. 
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O conselheiro Thiago Alvim apontou a insegurança acerca da forma como o poder público irá 

tratar as questões dos custos reais dos serviços. Sugeriu que as OSCs se organizem para a 

elaboração de um estudo acerca do tema, para apresentar ao governo. 

A conselheira Fabiana (Providência) reforçou a necessidade de levantamento destas 

informações, afirmando que as instituições são “sobreviventes”. Acerca do Seminário, ressaltou 

a importância de participação de todos os membros do CONFOCO. Ponderou também uma falha 

quanto à grande quebra de público e também da ausência de um momento de debate no 

Seminário. 

O conselheiro Wandson (MLPC) avaliou positivamente o Seminário. Ponderou que na avaliação 

das creches, a pergunta direcionada à representante da Educação não foi respondida e que as 

questões dos custos da educação infantil não foram esclarecidas. Ponderou ainda a ausência de 

um momento de debate com a mesa de Secretários. 

A Sra. Walkíria Gomes, presente na reunião representando o CELLOS, apresentou 

questionamento acerca dos valores previstos pelo Município para investimento nas parcerias. A 

Sra. Marisa Seoane informou que o valor investido no ano de 2017 foi de aproximadamente 

R$2.2 bilhões e que, para 2018, deve ser mantido o mesmo valor. 

A consultora Laís Lopes abordou a importância da participação dos Secretários na mesa e da 

mediação feita pela conselheira Marcela Giovana. Sugeriu a inclusão do Seminário no calendário 

de atividades da cidade. Ressaltou que mais importante que a avaliação do Seminário é discutir 

os desdobramentos. Pontuou a questão da participação da Secretaria de Saúde nas parcerias e 

também das questões trabalhistas apresentadas no Seminário. Ponderou que o Seminário não 

substitui as capacitações, mas inaugura uma agenda. 

A presidente Marisa Seoane deu início ao ponto de pauta referente à transparência, em especial 

quanto aos custos reais dos serviços. Reforçou que o maior desafio proposto para o CONFOCO 

é a transparência e que o Portal das Parcerias é o instrumento de operação da transparência das 

parcerias, mas depende da atuação de todos os envolvidos. 

A conselheira Marcela Giovana informou que a transparência foi tema do Ciclo de Fomento 

promovido pelo CeMais e que o mesmo foi muito positivo. 

Thiago Alvim esclareceu acerca do tema que o Município de Belo Horizonte possui uma planilha 

informativa da execução orçamentária que é um bom instrumental, restando pendente apenas 

a inclusão de informações referentes à modalidade de aplicação dos recursos. 

Alessandro, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania, abordou a questão da transparência pelas instituições e também pela PBH. 

O conselheiro Rodrigo Bravim (SMGO) informou da existência da Comissão de Transparência no 

Município de Belo Horizonte, que tem como objeto de trabalho a reformulação das plataformas 

e informações de transparência pública. 
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Laís esclareceu que as OSCs, em razão de sua natureza de direito privado, não têm obrigação 

legal de divulgar informações, exceto no recorte dos recursos públicos recebidos e por ela 

executados. Estas informações devem ser divulgadas. 

Abordando o ponto de pauta referente ao Plano de Capacitação ofertado pela GAPOP em 2018, 

a conselheira Luana Magalhães apresentou o cronograma de atividades e informou que o 

mesmo já está disponível no Portal das Parcerias, bem como os links para inscrições. 

Laís apresentou o novo trabalho que irá executar junto ao CONFOCO. Pediu o apoio de todos os 

conselheiros na participação de pesquisa que realizará, para diagnóstico dos Conselho. Informou 

que já havia encaminhado a todos os conselheiros o link para acesso à pesquisa, mas que o 

mesmo seria reenviado, visando o fácil acesso de todos. Marisa reforçou a importância do 

diagnóstico para a consolidação do fortalecimento do Conselho e também das relações de 

parceria. 

Passou para o ponto de pauta acerca do Regimento Interno. Marisa informou que as discussões 

continuam, pediu e reforçou a importância de que todos os Conselheiros leiam o regimento e 

opinem acerca do conteúdo.  

Marisa passou a palavra para a conselheira Luana, para apresentação dos grupos de trabalho e 

comissões temáticas propostas no Regimento. Luana apresentou as estruturas, bem como 

propostas de competências, que tem como fundamento as competências já previstas pelo 

Decreto Municipal nº. 16.746/2017. Laís abordou a importância da definição das Comissões, que 

são de fato os espaços de trabalho e operacionalização do Conselho. 

Passou-se ao ponto de pauta acerca da Desburocratização. Marisa trouxe informações do 

Decreto Municipal nº. 16.728/2017 (Decreto de Desburocratização). Informou que após 

discussões na SMPOG, chegou-se a conclusão de que o SUCAF é o instrumento mais adequado 

à operacionalizar, neste primeiro momento, a desburocratização acerca da apresentação de 

documentos pelas OSCs ao Município. 

Luana informou que a GAPOP já está em discussão com os responsáveis pelo SUCAF, visando a 

adequação do sistema às demandas das parcerias. 

A conselheira Mônica (SMPOG) informou que o SUCAF precisa avançar, mas não tem equipe 

para atender exatamente o procedimento previsto no Decreto para os usuários de serviços 

públicos. Ponderou que o entendimento da Secretaria de Planejamento é que se a entidade está 

regular no CAGED, estaria regular para o Município, e que existe uma demanda para melhorar 

os sistemas. 

Laís reafirmou a questão de envio de artigos dos conselheiros para a composição da revista da 

Procuradoria. 
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Marcela (CeMais) convidou a todos para o Ciclo de Fomento e para o Enats. 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada. 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2018. 

 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 

 


