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 TCE/SC recomenda aprovação das Contas/2017 do Governo do Estado
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Com renovação de 67% dos seus integrantes, o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social volta a se reunir nesta
segunda-feira (21). O primeiro encontro do órgão sob o comando
do presidente Michel Temer tem como tema A Retomada do
Crescimento Econômico e buscará ouvir dos novos conselheiros
que eixos prioritários devem ser debatidos nos próximos
encontros em pelo menos quatro grupos de trabalho.

Diferentemente do formato anterior, os ministros de Estado não
terão cadeiras no órgão, conhecido como Conselhão. Eles podem
participar dos encontros, mas deverão receber convites em
determinados momentos para esclarecer situações especí�cas de
suas pastas. De acordo com a assessoria do conselho, a escolha
dos integrantes buscou diversi�car a composição, com a
representação de diferentes regiões. Novos setores também foram
contemplados, como por exemplo a segurança pública.

Colunas

GERAL

Últimas

TCE/SC recomenda
aprovação das Contas/2017
do Governo do Estado

Hemosc é escolhido para
participar de ferramenta de
doação de sangue criada pelo
Facebook

Abertas inscrições para curso
de Introdução à Fotogra�a na
Fundação Cultural Badesc

Florianópolis lança programa
para aumentar
reaproveitamento do lixo

Correios lança aplicativo de
pré-atendimento

Cadastre seu e-mail e
receba nossos boletins

diários:

Últimos:


AG2 ECH GERAL CLIPPING MUNDO BRASIL NEGÓCIOS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENTRETENIMENTO ESPORTES SAÚDE AG3



http://www.jornalfloripa.com.br/tcesc-recomenda-aprovacao-das-contas2017-do-governo-do-estado/
https://www.facebook.com/jornalfloripa/
https://twitter.com/jornalfloripa
https://www.instagram.com/agenciadenoticias/
https://www.youtube.com/user/jornalfloripa
http://www.jornalfloripa.com.br/category/geral/
http://www.jornalfloripa.com.br/conselho-de-desenvolvimento-economico-e-social-retoma-atividades-nesta-segunda/
http://www.jornalfloripa.com.br/author/admin/
http://www.jornalfloripa.com.br/category/geral/
http://www.jornalfloripa.com.br/tcesc-recomenda-aprovacao-das-contas2017-do-governo-do-estado/
http://www.jornalfloripa.com.br/hemosc-e-escolhido-para-participar-de-ferramenta-de-doacao-de-sangue-criada-pelo-facebook/
http://www.jornalfloripa.com.br/abertas-inscricoes-para-curso-de-introducao-a-fotografia-na-fundacao-cultural-badesc/
http://www.jornalfloripa.com.br/florianopolis-lanca-programa-para-aumentar-reaproveitamento-do-lixo/
http://www.jornalfloripa.com.br/correios-lanca-aplicativo-de-pre-atendimento/
http://www.jornalfloripa.com.br/
http://www.jornalfloripa.com.br/ag2/
http://www.jornalfloripa.com.br/agencia2
http://www.jornalfloripa.com.br/ech/
http://www.jornalfloripa.com.br/emcimadahora
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/
http://www.jornalfloripa.com.br/geral
http://www.jornalfloripa.com.br/clipping/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=2
http://www.jornalfloripa.com.br/brasil/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=3
http://www.jornalfloripa.com.br/negocios/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=4
http://www.jornalfloripa.com.br/ciencia-e-tecnologia/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=5
http://www.jornalfloripa.com.br/entretenimento/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=6
http://www.jornalfloripa.com.br/esportes/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=7
http://www.jornalfloripa.com.br/saude/
http://www.jornalfloripa.com.br/index1.php?categoria=8
http://www.jornalfloripa.com.br/ag3/
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo
http://www.jornalfloripa.com.br/ministro-defende-mudancas-na-lei-e-diz-que-brasil-prende-muito-e-mal/


Tweet

← Ministro da Justiça oferece Força Nacional para operação
na Cidade de Deus

Tese de mestrado mostra luta de mulheres escravizadas
pela liberdade →

Eliana Calmon, que foi corregedora-geral de Justiça, e Nizan
Guanaes, publicitário e sócio-fundador do Grupo ABC de
Comunicação, ocuparão pela primeira vez o órgão. Entre os novos
quadros que vão participar do Conselhão estão também o
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Paulo Skaf, e o técnico de vôlei Bernardinho.

O órgão, criado em 2003, tem o objetivo de assessorar o presidente
da República e os demais órgãos do Poder Executivo na elaboração
de políticas públicas, articulando as relações do governo com os
setores da sociedade civil representados.

Nomes de peso da economia brasileira que já participavam do
grupo anterior vão continuar, como Benjamin Steinbruch
(presidente da Companhia Siderúrgica Nacional), Jorge Paulo
Lemann (um dos sócios controladores da multinacional AB InBev) e
Luiz Carlos Trabuco (diretor-presidente do Bradesco). Luiza Helena
Trajano, presidente do Magazine Luiza, e Ricardo Patah, presidente
da União Geral dos Trabalhadores, também permanecerão.

Na abertura do encontro, além de Temer, os ministros da Fazenda,
Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, detalharão seus
planos para o órgão. Eles vão abordar os principais pontos das
medidas econômicas de ajuste �scal propostas pelo Palácio do
Planalto. A intenção do governo é que no novo formato os
integrantes do governo mais ouçam as ideias dos conselheiros.
Murillo de Aragão, cientista político, e a advogada Renata Vilhena
também terão direito a fala, assim como outros integrantes.

Fonte: EBC
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