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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:    

 

O encontro virtual, que contou com a presença de aproximadamente 60 participantes, representou o 

início das atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo 

Horizonte - CODESE BH.   

O CODESE iniciou o encontro apresentando o resultado dos eixos/macro temas selecionados 

previamente pelos participantes no final de 2021. Assessorados por uma consultoria do Silvio Barros e 

Marcia Santin, contando com a condução diretor executivo Elvis Gama, foram apresentados os 

seguintes temas: (i) planejamento urbano; (ii) desenvolvimento social; (iii) educação; (iv) 

desenvolvimento econômico; (v) tecnologia e inovação. Na sequência foram discutidos os subtemas 

para cada um destes eixos e definido um cronograma de trabalho para dezembro.     

O CODESE é um movimento que tem por finalidade representar o interesse e a capacidade de 

organização da própria sociedade civil, entidades, entre outros. A proposta é que este conselho seja 

uma expressão dos diversos setores organizados da sociedade civil, se configurando como um 



 

  

importante instrumento na formulação um planejamento estratégico, com visão de longo prazo, para 

subsidiar a política de desenvolvimento municipal. Com o auxílio da sociedade civil organizada, a gestão 

pública poderá incrementar a ação eficiente com transparência, aproveitando as oportunidades e 

vencendo os inúmeros desafios. O CAU/MG foi devidamente representado por este conselheiro, 

inclusive o registro do encontro em áudio e vídeo foi solicitado ao diretor executivo do Codese, que ficou 

de encaminhar posteriormente.   

 

Seguem algumas telas/prints do encontro: 

 



 

  

 

 



 

  

 

Os trabalhos seguirão o seguinte cronograma apresentado: 

 



 

  

 

Conclusão: 

O encontro representou mais uma etapa de institucionalização do CEDESE/BH, que em seguida será 

devidamente formalizado por meio do apoio das entidades, para que em maio de 2022 possa iniciar a 

etapa de operacionalização do plano propriamente dito. 

Este relator coloca-se à disposição, 

Atenciosamente, 

 

Sergio Myssior 

Conselheiro Titular CAU/MG 
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