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Conselho Municipal de Fomento e Colaboração 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 13 de junho 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 

12.06.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

Pauta: 
 
1) Apresentação dos Resultados da Pesquisa: Questionário com conselheiros/as do CONFOCO-
BH sobre suas percepções - Laís Lopes; 
2) Propostas de fortalecimento e plano de ação do CONFOCO-BH; 
3) Decisões para encaminhamentos futuros; 
4) Pendências e encaminhamentos da reunião anterior. 
 
Membros presentes na reunião:  

Adriana de Mello Castro Giroletti OAB 

Azilton Ferreira Viana Cellos 

Carolina Angélica Ribeiro Freitas CTGM 

Clair José Benfica Gab. Vice Pref. 

Cristiane Isabel Felipe Gráfica O Lutador 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

Geraldo de Andrade Mello COOPMULT 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

José Ismar da Costa SINIBREF 

Laís de Figueiredo Lopes Consultora 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Marcela Giovanna Nascimento de Souza CeMAIS 

Marcelo Antônio Derussi SMGO 

Maria do Carmo Rezende e Silva Lar de Luz Meimei 

Marisa Seoane Rio Resende PGM 

Mônica Moreira Esteves Bernardi SMPOG 

Natália Torquete Moura SMPOG 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Thiago Alvim Camargo Nexo - Prosas 

Virgínia Dumont Pereira IPA 
 

Justificaram presença os conselheiros: 

Aline Vila Real Mattos SMC 
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Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio PUC 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

João Paulo Oliveira Souza Fa. Vela 

Maria Antônia da Silva Duarte UMCA 

Mônica Lenira Chaves de Almeida SMED 

Wandson Antônio Silva Mourão MLPC 
 

 

Às 13h55min a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONFOCO-BH, iniciou a sessão Plenária, 

iniciando a pauta com a apresentação de pesquisa realizada pela consultora Laís Lopes. Marisa 

abordou a importância do trabalho desenvolvido até o momento pelo CONFOCO-BH, do 

fortalecimento do diálogo e participação da sociedade civil, passando a palavra para a 

consultora Laís Lopes. 

1) Apresentação dos Resultados da Pesquisa: Questionário com conselheiros/as do Confoco-
BH sobre suas percepções - Laís Lopes; 
 

Laís iniciou a apresentação agradecendo a participação dos conselheiros que responderam os 

questionários encaminhados, que balizaram a pesquisa. Informou que, para os conselheiros que 

não tenham respondido, será realizado contato apenas para a coleta de informações do perfil 

dos respectivos membros, para a completude dos dados (minicurrículo e foto de identificação). 

O material apresentado na reunião será disponibilizado para os membros do conselho. 

Laís realizou a apresentação da pesquisa e, em seguida, fez uma proposta de trabalho para a 

construção de um plano de ação para o Conselho, com a constituição de comissões internas, 

para isso, apresentou também uma proposta de temas para as respectivas comissões. 

Foi aberta a palavra para os demais membros e, após alinhamentos, foi definida a composição 

de cada comissão com 9 (nove) membros, entre titulares e suplentes do Conselho, sendo 

permitido aos suplentes optarem por comissões independentemente da vinculação de seu 

titular. Passou-se à divisão dos membros entre as comissões propostas, cada membro podendo 

optar pela comissão desejada. Após a divisão, as comissões se reuniram para a elaboração de 

uma proposta de trabalho interno a ser apresentada à Plenária. 

Às 16h00 foi concedido intervalo da reunião. 

Às 16h15h reiniciou-se a reunião com a apresentação dos trabalhos realizados pelos grupos, na 

seguinte ordem: 

- Comissão de Formação, Capacitação e Articulação de Eventos; 
- Comissão de Modernização, Informação e Transparência; 
- Comissão de Atos Normativos; 
- Comissão de Mobilização e Participação Social. 
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Concluída a apresentação dos grupos, Laís ponderou acerca das propostas. Marisa solicitou que, 

em virtude da relevância do trabalho apresentado, os grupos se reúnam novamente, antes da 

próxima reunião do Conselho. 

 

Devido à ausência de membros interessados em compor a Comissão de Comunicação, definiu-

se que, neste primeiro momento, a referida comissão está suspensa. 

 

Marisa informou quanto à realização do Circuito de Capacitações MROSC, realizado pela 

Gerência de Apoio às Parcerias, durante todas as quintas-feiras de junho e julho, ressaltando a 

importância de participação dos membros do Conselho. 

 

Thiago Alvim solicitou a disponibilização do material utilizado nas capacitações já realizadas, 

para conhecimento e considerações.  

 

Em seguida, Thiago pediu a palavra e apresentou solicitação para que o CONFOCO se manifeste 

formalmente acerca da implantação de cronograma de desembolso, no mínimo, trimestral para 

as parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Município de Belo Horizonte. 

A proposta foi colocada em pauta e aprovada pela Plenária, devendo ser encaminhada pela 

GAPOP. 

 

Nos informes finais, Marcela Giovana convidou a todos os presentes para participação no 

Encontro Nacional do Terceiro Setor – ENATS. 

 

Nada mais havendo, às 17hs a reunião foi encerrada. 

 

Encaminhamentos: 

- Realização de reunião das comissões temáticas anteriormente à próxima reunião do Conselho; 

- Disponibilização do material utilizado nas capacitações realizadas pela GAPOP; 

- Elaboração de ofício acerca da demanda de implantação de cronograma de desembolso 

trimestral para as parcerias, a ser aprovado na próxima reunião. 

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 

 


