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Ofício Conjunto n.º 03/2020 

 
 

Belo Horizonte, 26 de março de 2020. 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Romeu Zema Neto 
Governador do Estado de Minas Gerais 
Belo Horizonte - MG 
 
 
 
Assunto: Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do 
Estado de Minas Gerais - Comitê Extraordinário FIN Covid-19. 
 
 

Senhor Governador,  
 
1 Em referência ao Decreto n.º 47.896, de 25 de março de 2020, que institui o 
Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do Estado de Minas 
Gerais - Comitê Extraordinário FIN Covid-19, com o objetivo de acompanhar e propor medidas 
de natureza fiscal, econômica e financeira em razão dos efeitos da pandemia da doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (Covid-19), o Conselho Regional 
de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), o Sindicato das Empresas de Consultoria, 
Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis no 
Estado de Minas Gerais (Sescon/MG) e demais entidades contábeis no Estado de Minas 
Gerais destacam a enorme responsabilidade social e a importância de cada entidade para o 
desenvolvimento do nosso estado e a necessidade de ações em conjunto para minimizar a 
gravidade dos prejuízos causados pelo coronavírus. 
 
2 Os profissionais da contabilidade trabalham não só com a grande, pequena e 
média empresa de todos os segmentos, mas também com indústrias, comércios e prestadores 
de serviços no Estado de Minas Gerais e, diante dessa pandemia e dos problemas e reflexos 
econômicos causados, colocamo-nos à disposição para compor esse importante e 
fundamental Comitê Extraordinário. Entendemos que a atuação dos profissionais da 
contabilidade será fundamental para evitar o colapso econômico no nosso estado, pois temos 
a expertise necessária para colaborar na análise e elaboração de medidas paliativas e de 
propostas que podem trazer alento à economia local.  
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3 Aguardamos a análise desse pleito, que é, sem dúvida, de interesse de toda a 
classe contábil, para que consigamos vencer, juntos, este cenário de caos em que estamos 
inseridos, fortalecendo nossa parceria institucional e buscando atenuar os efeitos negativos 
dessa pandemia no dia a dia dos prestadores de serviços contábeis e, também, dos 
empresários brasileiros, com a certeza de que sairemos, com sabedoria e profissionalismo, 
vencedores desse desafio. 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

Contadora Rosa Maria Abreu Barros 
Presidente do CRCMG 

 
 
 

Sauro Henrique de Almeida 
Presidente do Sescon/MG 

 
 
 

Antu Sérgio Lopes da Silva 
Presidente da Rede Integrar 

 
 
 

Osvaldo Gandini Moreira 
Presidente da Resenha dos Contadores 

 
 

 
Silvanio Oliveira dos Santos 

Presidente do SINESCONTABIL 
 
 
 
 

Zaim Donizete da Silva 
Presidente dos Contadores Unidos 

 
 

Mauro Sergio de Melo 
Presidente da Fecon   
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