Região Metropolitana da Grande Florianópolis (SC)
Florianópolis, 18 de Fevereiro de 2016
Ata da Reunião
A sede do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
(SESCON GF) em Florianópolis recebeu nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, a primeira reunião de assessorias de
comunicação dos membros do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis
(COMDES ). O encontro foi comandado pelo novo presidente do Conselho Metropolitano, Adm. Adriano Ribeiro,
representante do Conselho Regional de Administração (CRA-SC). O intuito da reunião foi de estabelecer o
diálogo entre as entidades participantes, com a ideia de direcionar as pautas voltadas à imprensa para divulgar
de forma mais efetiva as ações do conselho e de seus membros. No encontro foi apontada a necessidade de
criação da revista do COMDES e atualização do mailing, que será desenvolvido em parceria com a equipe do
CRA-SC. O presidente do SESCON GF, Fernando Baldissera, aproveitou o evento para reafirmar o
compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Florianópolis e
exaltou a honra de sediar a reunião da coordenação do COMDES com as assessorias de imprensa das
entidades parceiras. Por fim desejou ao presidente, Adriano Ribeiro, um ano produtivo e a certeza de poder
contar com o SESCON e as demais entidades envolvidas no Conselho. Durante a tarde também foi montada a
estratégia de cobertura da próxima reunião ordinária no dia 29 de fevereiro, na sede da CDL em Florianópolis. A
ordem do dia terá seis assuntos, entre eles a aprovação da sistemática das Reuniões Ordinárias para o ano de
2016; aprovação de datas e temas dos painéis a serem realizados; escolha dos representantes do Grupo
Paritário de Trabalho BR-101 e criação do GT Aeroporto Hercílio Luz.
O novo presidente do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis (COMDES),
Adriano Ribeiro, assume com o desafio de conduzir a elaboração de um Plano Estratégico Metropolitano para o
próximo quadriênio. Entre os temas relevantes, destaque para a Mobilidade Urbana, Turismo Sustentável,
Saneamento e Planos Diretores. O Conselho Metropolitano reúne mais de 30 entidades representativas de
vários segmentos da sociedade. Para Ribeiro, o debate irá orientar as principais ações a serem desenvolvidas.
"Esta é a oportunidade de construirmos de forma conjunta com as entidades que compõe o COMDES o Plano
Estratégico Metropolitano , fortalecendo o conjunto, uniformizar o discurso, e estabelecendo subsídios para
definirmos as pontes e metas reais que possamos efetivamente garantir o Desenvolvimento Sustentável da
Grande Florianópolis", destaca Ribeiro. A primeira reunião do ano está marcada para a próxima segunda-feira,
dia 29 de fevereiro, a partir das 18 horas no Auditório da CDL/Florianópolis. Durante a reunião serão definidos
também os coordenadores de cada Grupo de Trabalho. O administrador Adriano Ribeiro, foi eleito representando
o Conselho Regional de Administração de SC, onde ocupa o cargo de Diretor de Desenvolvimento Institucional.
Neste primeiro encontro o presidente do CRA-SC, Evandro Fortunato Linhares e o presidente do
CDL/Florianópolis, Marco Aurélio dos Santos, também estarão presentes conduzindo os trabalhos. "O COMDES
tem um papel de extrema relevância na representativa e defesa dos interesses das entidades que representam
os diversos segmentos da sociedade. Ter o CRA-SC à frente desta empreitada faz toda a diferença neste
momento caótico em que vivemos, em especial, a falta de uma boa gestão pública, administração dos recursos
e a definição das prioridades. Temos a certeza absoluta que o Adm. Adriano Ribeiro, irá representar e conduzir
se forma brilhante os trabalhos em prol da nossa região", destaca o presidente do CRA-SC, Adm. Evandro
Fortunato Linhares. Para o presidente da CDL/Florianópolis, Marco Aurélio dos Santos, "o planejamento em
prática irá fortalecer ainda mais os trabalhos do Conselho e ampliará sua representatividade junto à sociedade e
ao poder público. Sem esquecer o foco nas questões de infraestrutura, socioeconômicas e ambientais que

afetam toda a região da capital. Não temos dúvida que o Adriano Ribeiro administrará e representará com êxito
as demandas do COMDES", finaliza.

