
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte   

Local Videoconferência   

Data/ Horário 30 de novembro de 2021  - Realizada de 19:00  às 20:40 

Relator Sérgio Myssior   

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 

O encontro virtual, que contou com a presença de aproximadamente 45 participantes, representou o início da 2ª fase da 

criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte - CODESE BH.  

Investindo na concepção de um “futuro comum” e “visão de futuro”, o CODESE iniciou a dinâmica pela votação de macro 

temas a serem desenvolvidos pelo grupo. Assessorados por uma consultoria do Silvio Barros e Marcia Santin, contando com 

a condução do coordenador Elvis Gama, foram eleitos os seguintes temas: (i) planejamento urbano; (ii) desenvolvimento 

social; (iii) educação; (iv) desenvolvimento econômico; (v) tecnologia e inovação. Na sequência foram selecionados 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 apresentado no início da reunião, inclusive reforçando a importância da arquitetura e 

urbanismo para o Planejamento Municipal e Regional.  

Posteriormente, o engenheiro e ex-prefeito de Maringá, Silvio Magalhães Barros explicou sobre a dinâmica para a construção 

deste planejamento estratégico e compartilhou um cronograma de trabalho, a ser encaminhado por email. Para mais, o 

Gerente Geral do CODESE BH, Elvis Gaia, se comprometeu em contatar as entidades para formalizar a parceria por meio de 

um termo de convênio a ser firmado entre as 80 entidades que já se manifestaram e aderiram ao CODESE. Certamente será 

muito relevante a participação ativa do CAU/MG neste processo, sugerindo que o mesmo possa estabelecer uma parceria 

entre a CODESE BH e o CAU/MG, inclusive por meio da CPUA/MG, se a gestão julgar adequado. 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
O evento foi profícuo naquilo que se propôs. O CODESE BH irá entrar em contato e informar sobre a agenda de trabalho. 
 
Seguem alguns registros do encontro: 

 
 

 
 
Segue o convite que foi recebido: 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
Data 30/11/2021                                               
                                                                                                                Sérgio Myssor 
                                                                                                           Conselheiro CAU/MG 
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