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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO – CONFOCO-BH 

 

Em 04 de julho 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 

03.07.2018, para cumprir a seguinte pauta: 

 
Pauta: 
 

1.  Processos estratégicos para fortalecimento do Confoco-BH – Dra. Laís Figueiredo 
 

2.  Comissões: 
 
a.       Alocação dos conselheiros nas comissões (os que ainda não estão alocados) 
b.       Apresentação dos encaminhamentos realizados após a reunião de 13/06 
- Comissão de Atos Normativos 
- Comissão de Modernização, Informação e Transparência 
- Comissão de Formação e Capacitação 
- Comissão de Mobilização, Participação Social e Comunicação 
 
3. Informes Gerais 

 
Membros presentes na reunião:  

Clair José Benfica Gabinete Vice Prefeito 

Diego Henrique Resende PRODABEL 

Fabiana Nunes Gonçalves Rios Fórum das Entidades 

Fabiano Antônio Sena Peres SMEL 

Fernanda Álvares Vidigal SMC 

Ildete Gomes Santos Lar Santo Antônio de Pádua 

João Mendes da Silveira Lar Bom Jesus 

José Gualberto Alves da Silva Júnior Creche Tia Dolores 

Laís de Figueiredo Lopes Consultora 

Leandro Sifuentes Paulino SMASAC 

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 

Rita de Cássia Silva  Belotur 

Rosana Beatriz Gonçalves  CTGM 

Thiago Alvim Camargo Nexo 
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Justificaram ausência os conselheiros: 

Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch Defensoria Pública 

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio PUC 

Azilton Ferreira Viana Cellos 

Daniela de Melo Vieira CTGM 

Elenice de Oliveira Matos CEDUC 

Fernanda Flaviana de Souza Martins Projeto Providência 

José Ismar da Costa SINIBREF 

Luana Magalhães de Araújo Cunha PGM 

Virgínia Dumont Pereira IPA 
 

 

Às 14 horas a Sra. Marisa Seoane, presidente do CONFOCO-BH, iniciou a sessão Plenária, 

informando aos presentes os encaminhamentos da reunião anterior, solicitando aos membros 

que ainda não tenham se inscrito nas comissões para que o façam, dentro da proposta de 

atuação do Conselho. 

Foi sugerida e aprovada a inversão da pauta da reunião, partindo com a apresentação dos 

trabalhos realizados pelas Comissões, conforme acordado na reunião anterior, iniciada pela 

Comissão de Atos Normativos. 

Apresentação dos trabalhos das Comissões 

Beatriz (CTGM), representando a Comissão de Atos Normativos, informou que o grupo definiu 

como encaminhamento a efetiva leitura e manifestação dos conselheiros acerca da proposta de 

Regimento Interno, restando ainda definidos os seguintes prazos: 

Até 09/07: envio da proposta do Regimento aos Conselheiros; 

Em 23/07: envio de lembrete pela GAPOP aos conselheiros, acerca da tarefa; 

Até 30/07: prazo final de manifestação acerca da proposta. 

De agosto a dezembro de 2018: calendário de diversas ações para possibilitar a aprovação do 

Regimento. 

A não manifestação dos conselheiros até a data informada, implicará na aceitação tácita da 

proposta.  

A partir das manifestações, a Comissão irá desenvolver trabalho de finalização, visando a 

aprovação do regimento interno ainda em 2018. A questão das regras eleitorais será tratada em 

normativa diversa do Regimento, a ser trabalhada em 2019. 

Marisa ressaltou a importância de todos os conselheiros realizarem a leitura e estudo do 

Regimento, visando estabelecer os procedimentos internos do CONFOCO-BH. 

Em seguida, Thiago Alvim apresentou o trabalho realizado pela Comissão de Modernização, 

Informação e Transparência, que definiu as seguintes prioridades: 
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1 – Levantamento, por parte da PBH, dos atrasos nos repasses dos recursos referentes às 

parcerias, com a implementação de cronograma de desembolso trimestral; 

2 – Levantamento da disponibilidade de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso; 

3 – Consulta à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG, acerca da 

aplicação do Decreto Municipal nº. 16.728/2017 (Desburocratização) às instituições parceiras. 

Thiago apontou que a Comissão tem um viés de trazer para o Município boas práticas externas 

e dialogar a implementação destas práticas no Município, bem como produzir informações, não 

apenas para consumo interno, mas também para subsídio dos órgãos e espaços de controle 

social. 

Marisa informou que as demandas apresentadas pela Comissão já foram encaminhadas pela 

GAPOP-PGM, com o envio de ofício às respectivas Secretarias e Conselhos, solicitando as 

informações requeridas.  

Houve manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

solicitando a participação e fala na próxima reunião do CONFOCO, para a apresentação dos 

dados. O Conselho Municipal do Idoso se manifestou no sentido de necessidade de maior prazo 

para levantamento das informações. 

Embora não tenha havido manifestação da SMPOG até a data da reunião, a representante da 

Secretaria, conselheira Mônica Bernardi, informou que o órgão já tramitou a consulta feita pela 

Comissão, cuja resposta deve ser encaminhada em beve. 

Passou-se então para a exposição dos trabalhos da Comissão de Formação e Capacitação. Os 

conselheiros Marcelo Derussi e Fernanda Vidigal, informaram que a Comissão entende que tem 

como prioridade a retroalimentação de informações entre as Comissões do CONFOCO, com a 

identificação de demandas e potencialidade referentes à formação e capacitação. Marisa 

complementou que, além destas atividades, a Comissão realizará, neste primeiro momento, 

pesquisa acerca das principais demandas de capacitação, com proposta de realização de duas 

oficinas ainda em 2018, com enfoque nos temas de maior relevância para as organizações da 

sociedade civil. 

Marisa abordou a importância de convergência de agendas entre a Comissão de Formação e 

Capacitação e o Plano de Capacitações desenvolvido pela GAPOP. Em complementação, a 

assessora Bianca Monteiro (GAPOP) informou as ações já realizadas pela Gerência, bem como 

apresentou a programação de atividades previstas para o segundo semestre de 2018. Ressaltou 

ainda a importância de desenvolvimento de uma agenda conjunta para otimizar os esforços e 

ampliar a atuação de ambas as estruturas – CONFOCO e GAPOP, especialmente identificando 

pessoas que possam realizar oficinas de capacitação nas respectivas áreas de interesse e 

atuação. 
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A consultora Laís destacou a necessidade de realização das capacitações e também da 

participação dos atores envolvidos nas parcerias nestas atividades, bem como a possibilidade 

de inclusão de questões apresentadas pelas demais comissões, na pesquisa que será realizada 

pela Comissão de Formação e Capacitação. 

Passou-se em seguida para a exposição do trabalho da Comissão de Mobilização, Participação 

Social e Comunicação, pela conselheira Marcela Giovana. Marcela informou que a Comissão 

concentrou os trabalhos no Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS. Neste 

sentido, foram feitos contatos com a Prefeitura de Itabira (MG) e também com o Governo do 

Estado de Minas Gerais, para buscar informações. Em ambas as unidades, foi realizado edital 

para o procedimento de PMIS, com modelos disponíveis para consulta. 

Thiago questionou a existência de um edital para a realização do PMIS. Laís explicou que tal 

procedimento tem sido adotado em alguns entes federados, no sentido de realizar um 

chamamento prévio, de divulgação e organização, visando atingir um número maior de 

interessados.  

O conselheiro Izinho apresentou informe sobre a realização de PMIS no âmbito do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Ambiental, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Informou 

ainda da existência de uma proposta desenvolvida por instituição com atuação no bairro Santa 

Teresa, que já havia se debruçado neste trabalho, antes mesmo de instituição do próprio 

CONFOCO. 

A conselheira Marcela apresentou como encaminhamento da questão a realização de um 

estudo mais aprofundado pela Comissão acerca do PMIS, a ser apresentado, possivelmente, na 

próxima reunião do Conselho. Além do PMIS, a Comissão identificou a necessidade de um maior 

conhecimento da rede de Organizações da Sociedade Civil do Município de Belo Horizonte, 

tendo sido elaborado um mapa e também um questionário para identificação destas 

organizações e respectivas redes.  

Além destes encaminhamentos, Marcela ressaltou a importância de elaboração de uma 

apresentação padronizada acerca do CONFOCO e sua atuação, para ser utilizada pelos 

conselheiros nos espaços de divulgação, capacitação, dentre outros. 

Marcela indagou ainda quanto às ações de aprimoramento do Portal das Parcerias, haja vista 

tratar de importante veículo de comunicação e informação das parcerias. A assessora Bianca 

Monteiro esclarecer que tem sido realizadas diversas interlocuções da GAPOP junto à PRODABEL 

e demais órgãos responsáveis, acerca das melhorias e adequações do Portal. 

O conselheiro Thiago Alvim ressaltou quanto à complexidade da proposta apresentada pela 

Comissão de Mobilização, Participação Social e Comunicação, no que tange a envio de 

formulário de pesquisa pelo CONFOCO a todas as organizações do Município, tendo em vista a 

natureza híbrida do Conselho, que pode ser reconhecido exclusivamente como “Prefeitura” pela 

organizações externas, gerando expectativas e demandas que podem não estar ao alcance de 

atuação do Conselho. 
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A consultora Laís informou os instrumentos já existentes no Município referentes às parcerias 

(Portal das Parcerias; Sistema Único de Contratos, Convênios e Congêneres; Mapa das OSCs), 

enfatizando a importância da alimentação destes instrumentos, para possibilitar a 

sistematização de dados e informações. 

Encerrada a apresentação dos trabalhos das Comissões, deu-se continuidade à pauta da 

reunião. 

Processos estratégicos para fortalecimento do Confoco-BH – Dra. Laís Figueiredo 

Dando início a este ponto de pauta, a consultora Laís distribuiu entre os presentes documento 

com a compilação das propostas de atribuições elaboradas por cada uma das Comissões, para 

que, em grupo, pudessem ser discutidas e validadas. 

Após a distribuição do material, às 15:30h foi concedido intervalo da reunião. 

Às 15:50h a reunião foi reiniciada, com a formação das Comissões em grupos, para a discussão 

e validação das propostas. 

Às 16:30h foi iniciada a apresentação das Comissões acerca das considerações realizadas 

referentes à proposta. 

Iniciada a apresentação pela Comissão de Atos Normativas e subsequentemente: 

- Comissão de Modernização, Informação e Transparência; 

- Comissão de Formação, Capacitação e Articulação de Eventos; 

- Comissão de Mobilização, Comunicação e Participação Social. 

Na apresentação dos Planos ficou definida a realização de uma reunião sobre o PMIS, a fim de 

que o mesmo seja amplamente discutido, fomentado e difundido. 

Após a discussão acerca das atribuições das Comissões, foram apresentadas várias propostas de 

alteração. Assim, foi sugerido pela consultora Laís a disponibilização do material a todos os 

conselheiros, para que análises complementares possam ser feitas. 

Por fim, o conselheiro Thiago Alvim propôs que haja debate na próxima reunião do Conselho 

acerca dos órgãos governamentais concorrerem com as Organizações da Sociedade Civil aos 

recursos dos fundos especiais. 

Nada mais havendo, às 17:15h a reunião foi encerrada. 

 

Encaminhamentos: 

- Envio da última versão do Regimento Interno pela GAPOP aos conselheiros, para análise e 

manifestação até o dia 30/07/2018; 

- Acompanhar retorno dos ofícios encaminhados acerca das questões apresentadas pela 

Comissão de Modernização, Informação e Transparência 
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Belo Horizonte, 04 de julho de 2018. 

 

 

Marisa Seoane Rio Resende 

Presidente do CONFOCO-BH 

 


