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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  9900,,  DDEE  0022  DDEE  JJAANNEEIIRROO  DDEE  22001177  

          
Cria o Cargo em Comissão de Assessor 
CBE. 

 
 
  O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, no uso das 
atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1411, de 13 de agosto de 1951, 
Decreto 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6021, de 03 de janeiro de 1974, por seu 
Regimento Interno e  
 

CONSIDERANDO a realização do Congresso Brasileiro de Economia no ano de 
2017; 

 
CONSIDERANDO o aumento do volume de trabalho; 

 
CONSIDERANDO a deliberação da Reunião Plenária Ordinária de 02 de janeiro de 

2017. 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Criar o Cargo em Comissão de livre nomeação e livre exoneração de Assessoramento ao 
CBE 2017, com subordinação direta à Gerência Executiva. 
 
Art. 2ª – O cargo descrito no art. 1º desta resolução terá as seguintes atribuições e requisitos para 
investidura no cargo: 
 
I- Atribuições do Cargo: 

• Despachar rotineiramente com o Gerente Executivo os assuntos relacionados ao Congresso 
Brasileiro de Economia; 

• Auxiliar o Gerente Executivo nos processos operacionais atinentes ao Congresso Brasileiro de 
Economia, inclusive com o público externo; 

• Verificar, registrar e acompanhar de forma específica, a entrada e saída de correspondências, 
e-mails e outros documentos atinentes ao Congresso Brasileiro de Economia; 

• Cuidar do arquivamento integral dos contratos, notas fiscais, ofícios, recibos e todos os outros 
documentos físicos e/ou eletrônicos, atinentes ao Congresso Brasileiro de Economia; 

• Assessorar o Gerente Executivo no acompanhamento do trabalho de logística atinente ao 
Congresso Brasileiro de Economia; 

• Assessorar o Gerente Executivo em questões práticas da rotina de trabalho, como preparar 
documentos, responder e-mails, prestar informações ao Presidente, Conselheiros e demais 
interessados no XXII Congresso Brasileiro de Economia; 

• Assessorar o Gerente Executivo na elaboração dos diferentes relatórios de controle e de 
informação, atinente ao Congresso Brasileiro de Economia;  

• Executar outras atividades correlatas. 
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II- São requisitos para investidura no cargo: 

• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição Federal; 

• Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 
• Estar quite com as obrigações eleitorais; 
• Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
• Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
• Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou 

entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 
• Não ter antecedentes criminais, não estar respondendo a processo penal, nem estar sendo 

investigado em inquérito policial. 
 
 
Art. 3º - A duração do cargo será do dia 02/01/2017 a 31/12/2017, momento em que ele se tornará 
extinto e o seu ocupante será exonerado. 
 
Parágrafo Único: A remuneração e demais encargos e benefícios referente a tal cargo será paga pela 
rubrica contábil do CBE. 
 
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 

Econ. Paulo Roberto Paixão Bretas 
Presidente CORECON-MG 


