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1 INTRODUÇÃO
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo, vinculado à Presidência da Câmara
dos Deputados, composto por 23 parlamentares, os quais têm a atribuição de propor uma agenda de atividades e
conduzir estudos estratégicos para o Brasil, desenvolvidos com o apoio da Consultoria Legislativa. O trabalho do
Colegiado é dedicado a análise, discussão e prospecção de temas suprapartidários de caráter inovador ou com
potencial de transformar as realidades econômica, política e social do nosso país.
Como resultado das atividades são produzidos e publicados documentos de alta densidade crítica e especialização
técnica ou científica, que trazem apensados Projetos de Lei e/ou indicações ao Poder Executivo, alguns já
transformados em lei ou incorporados pelos governantes. Desde sua instalação em 2003, o CEDES tem
contribuído para o aperfeiçoamento da atuação político-parlamentar, fortalecendo o papel do Poder Legislativo
na interlocução de problemas de relevância social perante a população brasileira.
O Centro já produziu, em parceria com a consultoria legislativa, vinte e sete publicações sobre os mais variados
temas e apresentou 80 proposições legislativas.
Em junho de 2019, foram aprovados temas de estudos tais quais: Disparidades no Custo das Tarifas de Energia
Elétrica no Brasil, a Dívida Pública Brasileira: um novo estudo, Atenção Primária à Saúde no Brasil e Cidades
Inteligentes, para o biênio 2019/2020. Para cada estudo são designados deputados relatores e consultores
legislativos que coordenam os trabalhos a partir de um plano de atividades com visitas técnicas, seminários,
audiências públicas e reuniões temáticas com especialistas.
A proposta do estudo aprovado no colegiado sobre “DISPARIDADES NO CUSTO DAS TARIFAS DE
ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL” é de autoria do Dep. José Priante, do MDB do Pará, e tem como objetivo
entender o motivo de tantas disparidades nas tarifas no Brasil e apresentar soluções para o problema. Desta forma,
o estudo irá refazer os cálculos e analisar e debater detalhadamente os bastidores da produção e distribuição da
energia elétrica no país. De acordo com a Aneel, a variação da tarifa entre os estados estaria focada na parcela
relativa à tributação. Para José Priante, estes dados precisam ser estudados e dissecados. “E é exatamente o que
vamos fazer, colocando uma lupa sobre cada estado, refazendo os cálculos e analisando detalhadamente os
bastidores da produção e distribuição da energia elétrica no país”, avisa. Independente da variação da tarifa
cobrada nos estados, as contas de energia têm pesado cada vez mais no bolso do brasileiro. Somente entre 2014 e
2017, a alta acumulada atingiu média de 31,5 por cento – e seguiu crescendo em 2018, atingindo 44 por cento de
aumento. Nesse período, os maiores reajustes ocorreram na região Norte, onde as contas de luz acumulam alta
média de 44,04%. Centro-Oeste, com 41,09%, e o Nordeste, com 33,09%, aparecem em seguida no ranking dos
maiores aumentos. O estudo pretende propor alteração na lei sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e concessão
de benefícios aos entes federados superavitários, ou seja, aqueles que registrem geração superior ao consumo.
A proposta do estudo ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BRASIL é debater formas de valorização do
médico clínico no atendimento básico de saúde no Brasil e o impacto que o credenciamento de especialistas de
fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter no atendimento, a fim de torná-lo mais ágil. O documento “A
relevância do diagnóstico clínico para uma ação eficaz na atenção básica de saúde”, do Relator do estudo
Deputado Dr. Luiz Ovando (PSL/MS), valoriza a figura do médico e a necessidade de “resgatar a credibilidade e
conhecida eficiência do clínico”, particularmente na elaboração de diagnóstico efetivo, e pronta terapia, evitandose complicações, economizando recursos e dignificando a situação de usuários e profissionais de saúde. Contudo,
tal atuação está ameaçada por barreiras a uma adequada relação médico/paciente. Muitos usuários do SUS não
têm a oportunidade de serem atendidos continuadamente pelo mesmo profissional, além disso, há deficiências em
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programas de controle, por exemplo, de diabetes e hipertensão; de modo que a saúde está “urgencializada”. Enfim,
há necessidade de resgate de um atendimento ambulatorial resolutivo. Desse modo, o problema a ser estudado
pelo CEDES relaciona-se a uma percebida baixa efetividade do modelo de atenção primária do SUS. Deseja-se,
portanto, como objetivo geral, investigar qual a efetividade do modelo de atenção primária do SUS, comparandoo com outros sistemas universais de saúde, além de indicar meios para a ampliação de sua efetividade.
O estudo CIDADES INTELIGENTES tem como objetivo avaliar o impacto do crescimento urbano no transporte
público, segurança, mobilidade, educação e serviços públicos em geral e sugerir inovações em todas as dimensões,
de forma a garantir melhoria de qualidade de vida da população, sempre com foco na cidadania e no bem-estar
das pessoas. Trata-se de um dos densos temas conduzidos pelo CEDES – Centro de Estudos e Debates Estratégicos
da Câmara dos Deputados, cujos Relatores são os deputados FRANCISCO JR (PSD/GO), HAROLDO
CATHEDRAL (PSD/RR) e ANGELA AMIN (PP/SC). A publicação que irá compilar os debates, discussões e
conhecimento adquirido e que será lançada no final do estudo pretende ser uma referência para a administração
municipal que dentro de sua realidade, irá entender as ações que se aplicam. Com a realização deste estudo esperase romper barreiras que precisam ser resolvidas, como fomento aos atores, compartilhamento de experiências,
construção de legislações adequadas, entre outros.
O estudo “A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA: UM NOVO ESTUDO” tem como principal objetivo apresentar
diagnóstico a respeito da evolução do endividamento público brasileiro nos últimos 25 anos. Alguns pontos que
devem fazer parte do estudo são o diagnóstico sobre a origem da dívida e sua composição, seus beneficiários, a
interferência dos planos econômicos e da política monetária e o papel do Congresso Nacional na fiscalização. Os
relatores do estudo são: Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT/BA) e Dep. Denis Bezerra (PSB/CE).
As atividades desenvolvidas por este Centro encontram alinhamento com as diretrizes estratégicas da Câmara dos
Deputados, principalmente no tocante à melhora da qualidade das leis e a ampliação da sintonia da agenda
legislativa com os anseios da sociedade.
Em 2018, o Cedes completou 15 anos de atuação. Sendo assim, acredita-se ser importante relacionar todo o
trabalho já realizado, apontando os principais resultados atingidos.

2 IMPACTO DOS ESTUDOS
Um dos objetivos fundamentais dos estudos do Cedes é levantar o debate no Congresso e na sociedade sobre
temas relevantes para o país, antevendo ou promovendo temas importantes para a agenda do Parlamento. Vários
desses estudos serviram de base para importantes políticas públicas e programas de governo. A seguir destacamos
os principais:
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel: O biodiesel é uma denominação genérica para combustíveis
produzidos a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. Desde a década de 70, o Brasil
desenvolve pesquisas nessa área. Em 2004, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional duas Medidas
Provisórias e elaborou um Decreto visando à implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.
A Primeira Medida Provisória, nº 214 - que define o biodiesel e estabelece a ANP como o órgão responsável pela
regulação e fiscalização das atividades econômicas dos combustíveis renováveis - deixava de fora instrumentos
importantes para incentivar a produção de biodiesel e benefícios sociais para uma parcela de excluídos da
população brasileira. Em função disso, a MP foi objeto de um Projeto de Lei de Conversão na Câmara dos
Deputados, PLV-60, de autoria do Deputado Carlos Alberto Rosado, a fim de tornar-se legalmente mais
abrangente. Na elaboração desse Projeto de Lei de Conversão foram considerados fundamentais os estudos e o
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Projeto de Lei nº 3.368, elaborados no âmbito do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara
dos Deputados (hoje Cedes), onde a participação do Deputado Ariosto Holanda foi decisiva. A Lei nº 11.097 foi
sancionada pelo Presidente da República em 13 de janeiro de 2005, introduzido assim o biodiesel na matriz
energética brasileira.
TV Digital: Futuro da cidadania: A discussão para a implementação do sistema digital de televisão no Brasil se
intensificou em 2005, exigindo dos parlamentares um posicionamento mais enfático a respeito das diretrizes a
adotar na transição da velha televisão em cores para essa nova realidade. O Cedes, respondendo a essa clara
demanda legislativa, reuniu alguns dos mais qualificados interlocutores dos meios acadêmico e empresarial, da
classe política e de entidades não-governamentais, para promover um debate aberto, democrático e tecnicamente
fundamentado a respeito do tema. O encontro tratou de repercutir, em todos os aspectos, a introdução da televisão
digital no Brasil, sempre visando compatibilizar os critérios de adoção do padrão técnico à necessidade de
emancipação tecnológica nacional, sem se esquecer de uma possível e desejada compatibilização com os sistemas
de países vizinhos e parceiros em mercados culturais e comerciais. Em uma vertente inescusável de trabalho, o
Seminário privilegiou, ainda, a democratização da produção e do acesso à informação e, especialmente, a
deflagração de um concreto, real e factível processo de inclusão digital no País. O debate promovido pelo Cedes
foi essencial na escolha do padrão japonês, adotado pelo Brasil.
Marco Regulatório do Pré-sal: O Pré-sal é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda
camada de sal. Possui um óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial, o que coloca o Brasil em
uma posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. As descobertas do pré-sal levaram o governo
federal a propor alterações no marco regulatório da indústria do petróleo, permitindo a coexistência de um regime
de concessões e do regime de partilha de produção. Dessa forma, o governo brasileiro conseguiu que o Congresso
aprovasse, em 2010, um novo marco regulatório por meio da Lei nº 12.351/10, que dispõe sobre a exploração e
produção de petróleo em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas. O Cedes fez um estudo detalhado sobre os
desafios do pré-sal, abordando questões técnicas e institucionais. O trabalho serviu de subsídio para as discussões
no parlamento e para a elaboração do texto final do projeto aprovado.
Programa Criança Feliz: No final de 2016, o governo federal publicou o decreto 8.869 que institui o Programa
Criança Feliz, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). O objetivo é promover
o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. O programa nasceu a partir do Estudo “Avanços do
Marco Legal da Primeira Infância”, da Série Cadernos de Trabalho e Debates, publicado pelo Cedes, em versão
digital, em 2016. A obra, de relatoria do então Deputado Osmar Terra, reúne artigos de especialistas nacionais e
internacionais sobre o tema. Os textos foram produzidos ao longo das discussões promovidas na Câmara dos
Deputados para apreciação do Projeto de Lei nº 6.998, de 2013, de autoria do próprio deputado, que alterava o
Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O processo culminou com a sanção da Lei nº 13.257, em 8 de
março de 2016, que se convencionou chamar Marco Legal da Primeira Infância. Ao ser nomeado ministro, Osmar
Terra usou o material como referência para a implantação do Programa.

3 CEDES EM NÚMEROS
A Tabela 1 mostra em números as atividades realizadas pelo CEDES a cada ano. Os eventos incluem reuniões
técnicas, audiências, seminários, exposições, participação em conferências nacionais e internacionais e visitas
técnicas. A coluna de estudos são os estudos que estavam em andamento a cada ano. As publicações são os livros
lançados resultantes da finalização dos estudos. Quanto aos processos EDOC, apresentamos os processos
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tramitados e os processos criados pelo CEDES. Finalmente, a última coluna representa o número de memorandos,
ofícios e despachos criados.
Tabela 1 Cedes em números dados anuais de servidores, atividades dos estudos, atividades legislativas
e administrativas

ANO

SERVIDO
RES
EFETIVOS

SERVIDORE
S CNE

EVENTO
S

ESTUDOS

PUBLIC
AÇÕES

PROPOS
IÇÕES

PROCESSOS
TRAMITADOS

PROCESSO
S CRIADOS

MEMORAN
DOS
OFICIOS
DESPACHOS

2019

1

2

28

4

0

7

109

76

261

2018

3

3

8

4

5

10

85

48

103

2017

3

3

33

5

1

18

60

50

220

2016

3

3

30

4

2

10

54

149

2015

3

3

20

4

2

3

96

201
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4 RESUMO DOS ESTUDOS FINALIZADOS E NÚMERO DE PROPOSIÇÕES POR
ESTUDO
Tabela 2 Número de Proposições apresentadas a partir da publicação de cada estudo
Nº

PUBLICAÇÃO

ANO

27

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: IMPASSES 2018
E PERSPECTIVAS

Número de
Proposições
3

O estudo apresenta alternativas para o financiamento da educação superior no país, entre
elas uma Proposta de Emenda à Constituição que retira do teto de gastos as receitas
próprias obtidas pelas universidades públicas, geradas por meio de prestação de serviços,
convênios, receitas de capital etc. Outra medida, apresentada sob a forma de projeto de lei,
determina que a União, sempre que for de interesse público, participe do financiamento de
instituições estaduais, distritais e municipais de ensino superior, visando à expansão da
oferta de vagas. O objetivo é estimular a cooperação entre os entes federados da união,
evitando-se sobreposição de iniciativas na mesma área e otimizando os recursos.
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26

SEGURANÇA PÚBLICA: PRIORIDADE NACIONAL

2018

2

2018

2

2018

7

2018

0

O estudo relatado pelo Deputado Capitão Augusto (PR/SP) e coordenado pelo consultor
Claudionor Rocha reúne contribuições de pesquisadores e gestores de diferentes campos de
atuação e visa orientar as ações do Legislativo e do Executivo na área de segurança. Ao
longo do trabalho, que durou cerca de dois anos, foram realizados vários eventos com o
objetivo de debater o tema com a sociedade. Durante as discussões foram abordadas
questões como segurança nas fronteiras; agências de segurança; sistema de justiça criminal;
sistema prisional e medidas socioeducativas. No entanto, diante da impossibilidade de
abarcar todos os assuntos em uma única proposta, devido à complexidade, o relator decidiu
focar em três pontos principais: o modelo de polícia; o financiamento e a gestão do sistema.
25

PERDAS E DESPERDICÍO DE ALIMENTOS: ESTRATÉGIAS PARA
REDUÇÃO
O estudo "Perdas e Desperdício de Alimentos: estratégias para redução", lançado no dia 12
de dezembro, propõe a criação, por meio de projeto de lei, de uma Política Nacional de
Educação Alimentar e Nutricional do Consumidor, com o objetivo de desenvolver uma
consciência para o consumo adequado e responsável de gêneros alimentícios. Outra
proposta é a elaboração, pelo governo federal, de um Plano Nacional de Armazenagem de
Grãos, de modo que se possa dar especial atenção à armazenagem dentro das próprias
fazendas.

24

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL: POTENCIALIDADES E DESAFIOS
O estudo relatado pelo deputado federal Vitor Lippi propõe uma Política Nacional de
Desenvolvimento Territorial para o país, com as Instituições de Ensino superior como
protagonistas desse processo. O objetivo é criar Centros de Desenvolvimento Regional nas
universidades, com a missão de identificar as potencialidades de cada região e articular
atores para a elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento com impactos sociais,
econômicos e ambientais positivos, aproximando a academia dos poderes públicos locais e
da comunidade. O trabalho durou cerca de dois anos e contou com a colaboração de mais de
30 entidades do Poder Público, da iniciativa privada e da sociedade civil. A proposta foi
prontamente adotada pelo Ministério da Educação que pretende transformá-la em política
pública. Foram implantados três projetos pilotos: no Sudoeste Paulista; na região de
Campanha, no Rio Grande do Sul e em Campina Grande, na Paraíba.

23

AGENDA DE SEGURANÇA CIDADÃ: POR UM NOVO PARADIGMA
Lançado em 2018, o estudo traça diagnósticos e propostas a partir de 5 eixos de pesquisa:
elementos estruturais, competências e instrumentos; reestruturação dos sistemas policiais;
justiça criminal; sistema penitenciário e, por fim, prevenção à violência, redução de
homicídios e políticas setoriais. O objetivo é aprofundar as discussões com a sociedade, a
fim de buscar soluções duradouras para a questão da segurança pública no país. O trabalho
contou com a participação de um grupo de 15 especialistas do meio acadêmico.
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BRASIL 2050: DESAFIOS DE UMA NAÇÃO QUE ENVELHECE
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Busca antecipar o cenário para 2050 e faz uma análise completa dos impactos da mudança de
perfil populacional, abordando os seguintes aspectos: previdência social; mercado de
trabalho; sistema de saúde; violência contra o idoso; mobilidade urbana; educação ao longo
da vida; direitos e garantias fundamentais das pessoas idosas e cuidados de longa duração.
Tem como objetivos: sensibilizar a sociedade brasileira e os parlamentares das implicações
dessa mudança de perfil que ocorre rapidamente em nosso país e informar sobre as
oportunidades que se abrem. O esforço resultou na elaboração de nove proposições
legislativas. Após o lançamento o trabalho já foi apresentado em conferência em Portugal e
nos Estados Unidos.
21

ARCO NORTE -Um Desafio Logístico
Propõe a implantação de uma nova logística de transporte para o país, com o deslocamento
de parte do escoamento da produção agrícola dos já saturados portos das regiões Sul e Sudeste
para a Região Norte. Com a nova abordagem sugerida, espera-se reduzir os custos com
transporte e aumentar a competitividade dos exportadores brasileiros. O estudo aponta para a
implementação de projetos multimodais, integrando rodovias, hidrovias, ferrovias e portos.

20

AVANÇOS DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
O estudo sobre os Avanços do Marco Legal da Primeira Infância, publicado em 2016, em
versão digital, reúne artigos de especialistas nacionais e internacionais. Os temas abordados
incluem: os retornos econômicos dos investimentos realizados nesta etapa da vida, a
valorização da paternidade, educação, saúde, cultura, financiamento e outros. Os textos foram
produzidos ao longo das discussões promovidas na Câmara dos Deputados para apreciação
do Projeto de Lei nº 6.998 de 2013, que alterava o Estatuto da Criança e do Adolescente. O
processo culminou com a sanção da Lei nº 13.257, em 8 de março de 2016, que se
convencionou chamar Marco Legal da Primeira Infância.

19

O DESAFIO DA MOBILIDADE URBANA
Aborda aspectos do problema de mobilidade urbana, tais como: a evolução e o cenário atual
da mobilidade urbana; os impactos causados pela imobilidade; o financiamento do setor e a
questão do federalismo/cooperativo. Além de sugerir mudanças na legislação, o trabalho
aponta ações necessárias em todos os níveis de governo e o aprimoramento de políticas
públicas, com maior participação da população, visando melhorias na qualidade de vida das
cidades.

18

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS
Oferece atualização quanto à gestão dos recursos hídricos no País. O pensamento quase
consensual foi de que a Lei das Águas não deveria ser alterada em sua estrutura e conceitos
básicos, mas devia sofrer alterações específicas.
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O tema central é necessidade de realização de investimentos de risco em participações em
empresas que apresentam alto potencial de crescimento e as medidas que devem ser adotadas
para a expansão desses investimentos.
16

MINERAIS ESTRATÉGICOS E TERRAS RARAS
Visa analisar a exploração, o aproveitamento econômico e a cadeia produtiva de minerais e
materiais estratégicos para o Brasil.

15

DESAFIOS À CONVIVÊNCIA COM A SECA
Reúne sugestões para a utilização de novas tecnologias e práticas adequadas à realidade do
Semiárido, tendo como foco não apenas soluções paliativas, mas mudanças estruturais,
capazes de produzir transformações profundas e duradouras na convivência do homem com
a seca.

14

A REVISÃO DA LEI DE PATENTES (Inovação em Prol da Competitividade
Nacional)
Revisa a legislação de patentes do Brasil com o propósito de criar um ambiente favorável à
inovação em prol da competitividade nacional.

13

ENERGIAS RENOVÁVEIS - RIQUEZA SUSTENTÁVEL AO ALCANCE
DA SOCIEDADE
Expõe iniciativas para mitigar o uso de combustíveis fósseis no Brasil, bem como a
perspectiva de encorajar a utilização de energias renováveis, com a finalidade de,
progressivamente, modificar a matriz energética brasileira.

12

ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Identifica oportunidades de atividades de extensão tecnológica e de incorporação das micro
e pequenas empresas à economia de mercado, além de consolidar estudo relacionado a ações
que promovam a redução da mortalidade dos pequenos empreendimentos e o apoio a sua
qualificação tecnológica.

11

SETOR MINERAL: RUMO A UM MARCO LEGAL
Propõe um novo modelo de arrecadação e de tributação do setor mineral e chama atenção
para aspectos jurídicos e constitucionais que devem presidir a relação entre o Estado e a
iniciativa privada na exploração dos recursos minerais. Visa contribuir com o aprimoramento
do marco legal vigente para o setor mineral, em especial quanto à atualização do Código de
Mineração de 1967.

Câmara dos Deputados - Anexo II - BTAQ – Pav Inferior – Sala 22 – 70160-900 Brasília/DF
Tel (61) 3215-8615/8627 - cedes@camara.leg.br – www.camara.leg.br/cedes

11

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS - CEDES
Relatório de Gestão para Tomada de Contas Anual - 2019

10

A POLÍTICA ESPACIAL BRASILEIRA

2010

2

2009

1

2009

1

2008

0

2008

2

2007

1

2007

2

2007

1

Investiga as causas do atraso da política espacial brasileira, lançando ao Parlamento e à
sociedade diretrizes e ações para estimular a pesquisa e a produção industrial do setor.
9

ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A BANDA LARGA
Reproduz um mapeamento da situação brasileira atual no acesso à internet e apresenta
sugestões para a definição de políticas públicas na área.

8

O DESAFIO DO PRÉ-SAL
Reúne as principais questões relativas à definição dos critérios para a exploração das jazidas
no país. Entre os temas analisados, destacam-se o modelo de concessão para pesquisa e
lavra, a participação do Estado Brasileiro na renda petrolífera, os contratos de partilha de
produção, entre outros.

7

UM COMPUTADOR POR ALUNO: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
O tema centra-se na perspectiva das experiências-piloto do programa UCA à luz de
referencial teórico e de experiências internacionais que adotam o paradigma educacional ‘um
para um’. O programa, ainda em andamento, terá de superar desafios financeiros,
pedagógicos, tecnológicos, logísticos, culturais e políticos para sua efetividade.

6

RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÙBLICA - Os Desafios dos
Municípios
O estudo avalia as Leis de Responsabilidade Fiscal e de Licitações e Contratos, apresentando
testos de autores com diferentes perspectivas sobre o tema.

5

TV DIGITAL FUTURO E CIDADANIA
O trabalho consolida as principais contribuições do Seminário TV Digital: Futuro e
Cidadania, promovida pela Câmara dos Deputados em 2006, às vésperas da definição do
padrão digital a ser adotado no Brasil.

4

CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DA POPULAÇÂO
Traça um panorama da educação e da qualificação profissional no Brasil e em outros países
e indica caminhos para a consolidação de um novo sistema de ensino profissionalizante no
país.

3

O MERCADO DE SOFTWARE NO BRASIL
Propõe soluções para o setor de Software no Brasil, apresentando ações que reforçam a
competitividade da indústria nacional, o incentivo à produção local de programas de
computador, a proteção à propriedade intelectual, a concessão de incentivos fiscais à pesquisa
e o desenvolvimento de novos produtos.
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A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA
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Busca incorporar ao repertório do cidadão a discussão sobre controle das contas públicas e
do fortalecimento das políticas monetária e fiscal adotadas no país. Oferece, em linguagem
acessível, aspectos relacionados ao equacionamento de questões macroeconômicas.
1

BIODIESEL E INCLUSÃO SOCIAL
Examina a viabilidade técnica e comercial da biomassa (matéria orgânica, que pode ser
utilizada na produção de energia) com fins energéticos no Brasil, o estudo agregou uma dupla
perspectiva – incorporar o pequeno agricultor em um programa de geração de emprego e
renda e estimular a melhoria do meio ambiente pela produção de fonte renovável e
biodegradável.

5 ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
A cada biênio de uma legislatura, o colegiado do Cedes se reúne para deliberar sobre os temas de novos estudos,
considerando o limite de quatro estudos simultâneos.
Em 2019 os estudos APROVADOS foram:


Disparidades no Custo das Tarifas de Energia Elétrica no Brasil



A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo



Atenção Primária à Saúde no Brasil



Cidades Inteligentes



Educação Básica
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5.1 Agenda de Reuniões, Seminários, Viagens e Eventos de 2019
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Tabela 3 Apresenta o total de eventos do ano de 2019, o nome de cada evento e a data da sua

realização
REUNIÕES, SEMINÁRIOS E VIAGENS PARA EVENTOS TÉCNICOS ORGANIZADOS PELO CEDES
28

Total de reuniões, seminários e viagens técnicas para participação em congressos e
visitas a centros de pesquisa
Nome da Reunião

Data

Reunião de Instalação do novo colegiado do CEDES

29/05/2019

Segunda reunião de Trabalho do Cedes para Definição dos Temas para Grupos de Estudos

11/06/2019

Reunião técnica do estudo Cidades Inteligentes para delimitar o foco do estudo

12/06/2019

Primeira Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo

18/06/2019

Primeira Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil

19/06/2019

Mesa Redonda do Grupo de Estudos Cidades Inteligentes com palestrantes externos

02/07/2019

Primeira Reunião do estudo DISPARIDADES NO CUSTO DAS TARIFAS DE ENERGIA
ELÉTRICA NO BRASIL com consultores e Presidente Dep. José Priante

03/07/2019

Lançamento livro Financiamento da Educação Superior no Brasil

09/07/2019

Reunião Técnica do Grupo de Estudos Cidades Inteligentes para aprovar o plano de trabalho

09/07/2019

Reunião Técnica do Grupo de Estudos Cidades Inteligentes com palestrantes externos

06/08/2019

Reunião Técnica do Grupo de Estudos Cidades Inteligentes com palestrantes externos

13/08/2019

1ª Reunião Temática do Grupo de Estudos Atenção Primária à Saúde no Brasil com
representantes de órgãos de governo na área de gestão

15/08/2019

Reunião interna para apresentar e discutir um primeiro esboço da estrutura do relatório sobre
Cidades Inteligentes

20/08/2019

Visita técnica ao Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, LabCidades e Territórios e
demais iniciativas no tema de Cidades Inteligentes do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI)

2/9/2019

Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes da
academia

5/9/2019

Reunião Temática de “CASES” do Grupo de Estudo Cidades Inteligentes

10/9/2019

Reunião de trabalho do estudo Cidades Inteligentes com Auditores do TCU

12/9/2019

Conferência Connected Smart Cities – São Paulo

17 e 18/9/2019

Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

19/9/2019

Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes do
sistema de informação, de monitoramento de controle

26/9/2019

Reunião de trabalho do estudo Cidades Inteligentes

01/10/2019

Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes do Banco Central (BC)

03/10/2019

SEMINÁRIO “Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis”

08/10/2019
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Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes do
setor privado da atenção à saúde e sociedades profissionais

17/10/2019

Missão Oficial do estudo Cidades Inteligentes no evento “KCWS2019: Sustentabilidade e
Inovação na Era do Conhecimento” em Florianópolis (SC)

4 a 7/11/2019

Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes do Tribunal de Contas da União (TCU)

7/11/2019

Missão Oficial do estudo Cidades Inteligentes a Conferência em Barcelona “Smart City
Expo World Congress”

19 a
21/11/2019

Audiência do Grupo de Estudos Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes de
embaixadas de países com sistemas universais de saúde e organizações internacionais de
saúde

28/11/2019

5.2 Resumo dos Eventos Coordenados pelo CEDES e Viagens Técnicas em 2019
5.2.1

29/05 Reunião de Instalação do novo colegiado do CEDES

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realizou na quarta-feira, 29/5, a
primeira reunião do biênio 2019/2020. O novo presidente, deputado federal José Priante (MDB/PA), recebeu os
novos membros do colegiado e ouviu as sugestões dos temas de estudos que os deputados consideram importantes
para o desenvolvimento do país. Participaram da reunião os deputados membros: Idilvan Alencar, General
Peternelli, Angela Amin, Denis Bezerra, Félix Mendonça Júnior, Dr. Luiz Ovando, Haroldo Cathedral e Maria
Rosas.
Foram apresentados mais de 10 temas com diversas áreas de interesse. Em debate com o colegiado, o presidente
fixou alguns assuntos que serão prioritários nesse primeiro momento, entre eles: educação, saúde, dívida pública,
cidades inteligentes e custo da tarifa de energia elétrica no Brasil.
O novo presidente do Cedes, deputado Priante, declarou durante a reunião que é uma honra fazer parte de um
órgão tão importante para a Câmara e com reflexo tão grande na sociedade. “Estou muito feliz de fazer parte de
um projeto tão grande como esse. Queremos o mais rápido possível votar os temas que vamos trabalhar, para que
possamos pautar a Câmara com estudos aprofundados e apresentar soluções para os problemas que preocupam a
população brasileira”, destacou o parlamentar.

Link para download: Íntegra da reunião fotos vídeo da reunião notícia da instalação
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5.2.2

11/06 Segunda reunião de Trabalho do Cedes para Definição dos Temas para Grupos de
Estudos

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) aprovou novos temas de estudos
nas áreas de energia, educação, dívida pública, saúde, questão indígena e
cidades inteligentes, para o biênio 2019/2020, durante a reunião de terçafeira, 11/6, em Brasília. Participaram da reunião o Presidente José Priante e
os deputados membros: Francisco Jr., Idilvan Alencar, General Peternelli,
Angela Amin, Denis Bezerra, Haroldo Cathedral. Esteve presente também o
Secretário Executivo do Cedes e Diretor da Consultoria Legislativa, Dr.
Rodrigo Dolabella.
Os próximos passos consistem na designação de um consultor de cada área
para coordenar os trabalhos. Além disso os membros do Cedes voltarão a se
reunir, para definir o cronograma dos trabalhos e uma agenda de atividades envolvendo a participação da
sociedade, como seminários e audiências públicas, para subsidiar a elaboração das propostas legislativas que serão
apresentadas juntamente com a publicação de cada estudo.
Ao final do encontro o presidente do Cedes, deputado José Priante, disse que o Centro começa hoje uma jornada
importante para a sociedade.
Link Íntegra da reunião (notas taquigráficas)

vídeo da reunião
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5.2.3

12/06 Primeira Reunião de trabalho do estudo Cidades Inteligentes

O grupo responsável pelo estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo
Cathedral e Angela Amin, realizou sua primeira reunião de trabalho. O objetivo nesta etapa é delimitar o foco do
estudo, uma vez que o tema é muito vasto. Para isso, deverão ser ouvidos especialistas da área que ajudarão a dar
um direcionamento. O deputado Francisco Júnior enfatizou que pretende ressaltar no estudo não só a questão da
tecnologia, mas também o lado humano.
Participaram da reunião além dos deputados relatores, Francisco Jr., Haroldo Cathedral e Angela Amin; o diretor
da consultoria Rodrigo Dolabella; os consultores responsáveis pelo estudo Leandro Carneiro, Cláudio Nazareno
e Ludimila Lamounier; e os assessores parlamentar Edison Alessandro Xavier, Lanuse Alemi e Ana Abreu.
Download das fotos

5.2.4

18/06 Primeira Reunião de trabalho do estudo sobre A Dívida Pública Brasileira: um novo
estudo

A equipe responsável pelo novo estudo sobre a dívida pública brasileira se reuniu pela primeira vez, na terçafeira, 18/6, de 11h00 às 13h00, na sala de reuniões do Cedes, na Câmara dos Deputados para discutir a condução
dos trabalhos.
Participaram do encontro os relatores da proposta, deputados Félix Mendonça Júnior e Denis Bezerra; o
coordenador do estudo e consultor legislativo, João Ricardo Motta; os consultores Luiz Humberto Cavalcante
Veiga e Antonio Carlos Costa D’Avila Carvalho Júnior, que integram o grupo, além dos assessores parlamentares
Inaldo Leitão e Alessandro Lordello.
Foram debatidos alguns pontos que devem fazer parte do estudo como um diagnóstico sobre a origem da dívida
e sua composição, seus beneficiários, a interferência dos planos econômicos e da política monetária e o papel do
Congresso Nacional na fiscalização. O coordenador do estudo deverá convidar um especialista externo para
participar do próximo encontro, em data ainda a ser definida. Outro que deve ser ouvido é o ex-deputado Félix
Mendonça, relator do primeiro estudo do Cedes sobre a dívida pública, publicado em 2005.

Câmara dos Deputados - Anexo II - BTAQ – Pav Inferior – Sala 22 – 70160-900 Brasília/DF
Tel (61) 3215-8615/8627 - cedes@camara.leg.br – www.camara.leg.br/cedes

18

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS - CEDES
Relatório de Gestão para Tomada de Contas Anual - 2019

Download das fotos

5.2.5

19/06 Primeira Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil

A equipe responsável pelo novo estudo sobre Atenção Primária à Saúde no Brasil se reuniu pela primeira vez,
nesta quarta-feira, 19/6, na sala de reuniões do Cedes, na Câmara dos Deputados para discutir a condução dos
trabalhos.
Participaram do encontro a Chefe de Secretaria do Cedes, Juliana Camapum, o consultor Fábio Barros Gomes e
Hugo Leonardo Silva, assessor parlamentar do relator do estudo Deputado Dr. Luiz Ovando.

5.2.6

2/7 Reunião de trabalho do estudo sobre Cidades Inteligentes com palestrantes externos

O grupo de estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo Cathedral e
Angela Amin, realizou reunião técnica na Sala de Reuniões da Mesa com quatro especialistas da área.


Eduardo Moreira da Costa, diretor geral do laboratório internacional LabCHIS (Cidades mais Humanas,
Inteligentes e Sustentáveis);



Jamile Sabatini Marques, Diretora de Inovação e Fomento da ABES - Associação Brasileira das Empresas
de Software e Presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da FECOMÉRCIO - Federação do
Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo de Santa Catarina;
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Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, consultor e arquiteto especialista em Cidades;



Marcos Alberto Bernardo Campos, diretor de inovação da CMC Industrial e Energia S/A e Presidente do
Conselho de Administração do Instituto Gyntec.

Jamile Sabatini Marques abriu a sua fala dizendo que em relação às cidades inteligentes, conforme postura da
ABES, dizemos que tecnologia é meio. Realmente consideramos que a tecnologia tem que vir para agregar na
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma cidade humana inteligente e sustentável tem que promover o
completo bem-estar, que seja um lugar bom para morar, trabalhar, estudar e se divertir.
De acordo com Luiz Fernando Teixeira a palavra-chave principal de toda a reunião foi "pessoa". Esta é a
palavra-chave do negócio. Como é que vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas? Quais são os pontos
fundamentais que podemos trazer para as pessoas, para obtermos qualidade de vida?
Marcos Alberto Campos afirmou que é preciso bater muito na tecla da cultura, de mindset, de nova economia,
para o pessoal começar a entender que o mais importante são as relações humanas. Devemos criar ambientes
agradáveis para as pessoas se encontrarem. O que é a CAT? Nada mais é do que isso: um ambiente
superagradável para você fazer negócios. Esses são os co-workings, os co-livings e os demais "cos". E hoje tudo
é "co"!
O Dep. Franciso Jr acrescentou: “Hoje acontece uma coisa muito interessante nas cidades brasileiras: a forma de
conviver com a cidade mudou. O emprego mudou de lugar. Temos que enfrentar essa realidade. Um lugar
conseguiu, de repente, ter uma boa experiência com uma operação urbana, por exemplo. E conseguiu através
disso. Essa foi uma ferramenta que gerou a mudança. Outros lugares conseguiram fazer uma interferência
profunda com APL (arranjos produtivos locais). Se partirmos dessas várias diferenças, conhecendo essas várias
ferramentas, a partir de tudo isso podermos tentar chegar a um ponto de encontro dessa inteligência, colocando
sempre a pessoa no centro.”
Link para Download: fotos áudio
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5.2.7

3/7 Reunião do estudo DISPARIDADES NO CUSTO DAS TARIFAS DE ENERGIA
ELÉTRICA NO BRASIL
O grupo responsável pelo estudo “Disparidades no Custo das Tarifas
de Energia Elétrica no Brasil”, proposto pelo deputado federal José
Priante, MDB do Pará, realizou sua primeira reunião de trabalho.
Participaram do encontro o Deputado José Priante, relator do estudo,
os consultores Juliano Vilela Borges dos Santos, Wagner Marques
Tavares, Rodrigo Dolabella, o assessor Sávio Leão Coelho e a Chefe
de Secretaria do Cedes, Juliana Camapum.

O estudo pretende propor alteração na lei sobre Tarifa Social de
Energia Elétrica e concessão de benefícios aos entes federados
superavitários, ou seja, aqueles que registrem geração superior ao consumo.
Segundo o Dep. José Priante, o CEDES decidiu desvendar um velho enigma,
que desafia os brasileiros desde a implantação do modelo integrado de energia
elétrica do país: por que tanta variação entre as tarifas aplicadas nos estados?
“Vamos analisar o custo da tarifa de energia do País e a razão de tanta diferença
aplicada em cada estado”, confirmou o parlamentar.
De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a definição da
tarifa leva em considerações diversos fatores – que vão dos custos somados
desde a geração até a disponibilização da energia nos imóveis, levando em conta a distribuição e a disponibilidade.
Além disso, somam-se também os valores em encargos e impostos.
Na ponta do lápis, a Aneel diz que 40% do custo corresponde à compra de energia, sendo 15% da distribuição,
3% da transmissão e aproximadamente 42% de encargos e tributos. A variação da tarifa entre os estados estaria
focada na parcela relativa à tributação.
Para José Priante, estes dados precisam ser estudados e dissecados. “E é exatamente o que vamos fazer, colocando
uma lupa sobre cada estado, refazendo os cálculos e analisando detalhadamente os bastidores da produção e
distribuição da energia elétrica no país”, avisa.
Independente da variação da tarifa cobrada nos estados, as contas de energia têm pesado cada vez mais no bolso
do brasileiro. Somente entre 2014 e 2017, a alta acumulada atingiu média de 31,5 por cento – e seguiu crescendo
em 2018, atingindo 44 por cento de aumento.
Os dados, monitorados pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres (Abrace), mostram a expansão do impacto da energia elétrica sobre os orçamentos
domésticos do brasileiro.
Nesse período, os maiores reajustes ocorreram na região Norte, onde as contas de luz acumulam alta média de
44,04%. Centro-Oeste, com 41,09%, e o Nordeste, com 33,09%, aparecem em seguida no ranking dos maiores
aumentos.
Outra associação inserida no cenário da energia, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE), vai mais longe e aponta que o Brasil é um dos países com a maior tarifa de energia do planeta. O
Brasil também fica em segundo lugar em relação à carga tributária.
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De acordo com os dados da Aneel, São Paulo figura em primeiro lugar no ranking das energias mais caras do país
no grupo residencial. Os paulistanos pagam 0.663 R$/kWh.
O Pará de Priante, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás ocupam os postos sequenciais do ranqueamento.

5.2.8

09/07 Reunião de trabalho do estudo Cidades Inteligentes para aprovar o Plano de Trabalho

O grupo de estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo Cathedral e
Angela Amin, realizou reunião com os consultores legislativos para aprovar o plano de estudo elaborado pela
Consultoria Legislativa.
O Deputado Eduardo Braide sugeriu entrar em contato com a Confederação Nacional dos Municípios dizendo
que há uma área voltada só para cidades inteligentes, e que eles podem sugerir algum exemplo de case de algum
Município, que pode ser indicado pela própria Confederação, para participar da próxima reunião.
O Sr. Edison Alessandro Xavier, assessor parlamentar, concordou com o deputado e informou que 78% dos
Prefeitos na última eleição municipal manifestaram, de forma direta ou indireta, nas suas campanhas que iriam
colocar cidades inteligentes, que iam fazer qualquer coisa, que hoje a gente entende, na definição de cidade
inteligente. Quer dizer, eles mesmos têm essa angústia de querer implementar inteligência em suas cidades, ou
mesmo com esse arcabouço maior em que estamos trabalhando. Mas eles nem sabem que aquilo que eles disseram
tem a ver com cidade inteligente no sentido focado no munícipe.
Link para Download: fotos áudio íntegra da reunião - Download do Plano de Trabalho

5.2.9

09/07 Lançamento do livro “Financiamento da Educação Superior no Brasil: Impasses e
Perspectivas”

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) lançou o décimo primeiro livro
da série Estudos Estratégicos. A publicação “Financiamento da Educação Superior no Brasil: impasses e
perspectivas” foi relatada pelo deputado federal Alex Canziani (PTB/PR) e coordenado pelo consultor legislativo
Ricardo Martins.
O lançamento do livro aconteceu no Salão Nobre da Câmara dos deputados e contou com a presença de
representantes de diversas Universidades brasileiras, representantes de embaixadas e de ministros, além de
deputados e outros convidados.
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O relator do trabalho, deputado Alex Canziani, declarou estar muito feliz com o resultado. “Ter a oportunidade
de fazer esse estudo foi a chance de buscar outros caminhos e alternativas para a educação superior no Brasil, já
que o modelo que temos hoje não será suportado pelo orçamento da união ao longo dos anos”.
Para o presidente do Cedes, deputado Federal José Priante (MDB/PA), um estudo dessa proporção retrata o
verdadeiro sentido da existência desse Centro de Estudos na Câmara dos Deputados. “Hoje o Cedes é o centro de
inteligência da Câmara. Temos um corpo técnico altamente qualificado, e fazer um estudo desse tema é
extremamente importante para o Brasil. Parabenizo o deputado Alex pela escolha e pelo trabalho”, declarou
Priante.

Link para vídeos do evento: vídeo 1

5.2.10

vídeo 2

fotos notícia do lançamento

6/8 Reunião de trabalho do estudo sobre Cidades Inteligentes com palestrantes externos

No dia 6 de agosto, de 14h00 às 16h30, na Sala de Reuniões da Mesa, na Câmara dos Deputados, o grupo
responsável pelo estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo
Cathedral e Angela Amin, realizou reunião técnica com seis especialistas da área.


ANA CRISTINA FACHINELLI - Professora na Universidade de Caxias do Sul - Caxias do Sul e Região,
Brasil.



DANIEL LEIPNITZ - Presidente da ACATE - Assoc. Catarinense de Tecnologia e Diretor Corporativo
e de Rel. Humanas na Visto Sistemas.



DANIEL ANNENBERG - Secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura São Paulo.
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LEANDRO MOREIRA GARCIA - Presidente da Prodabel - Prefeitura de Belo Horizonte.



JULIANA NOLASCO e WILSON ROBERTO RODRIGUES- Gerente de políticas públicas e relações
governamentais do Google Brasil.

A SRA. JULIANA NOLASCO mostrou as iniciativas do Google: “Todos sabemos que as cidades estão crescendo,
e as complexidades nelas também, tais como questões de segurança e de saúde, acesso à educação e mobilidade
urbana, tema sobre o qual nós queremos nos debruçar aqui. Nós temos alguns serviços e aplicativos que trabalham
com mobilidade urbana. Queremos destacar o Waze e o Google Maps. Dentro do Google, na minha área, que diz
respeito a políticas públicas, nós acreditamos muito que, para soluções de problemas tão complexos, nós podemos
construir pontes com a tecnologia. Nós precisamos sempre construir uma perspectiva multissetorial. Então, não
cabe ao Google resolver todos os problemas de política pública, mas, como o próprio Secretário Daniel Annenberg
trouxe, as parcerias público-privadas, com o engajamento da sociedade civil e da academia, podem trazer soluções
melhores para problemas tão complexos. No caso, o problema que nós gostaríamos de trazer aqui é a questão de
mobilidade urbana. O projeto que trago se chama Connected Citizens Program, criado pelo Waze para trabalhar
com o poder público no compartilhamento de dados e nas diversas visualizações sobre mobilidade urbana. O
conceito do CCP, como nós carinhosamente chamamos esse programa, é conseguirmos expandir a comunidade
do Waze. Então, o Waze trabalha a questão de mobilidade urbana ao informar aos nossos usuários as melhores
rotas por meio de compartilhamento de informações dos usuários com o aplicativo. Quando nós conseguimos, de
forma agregada e anonimizada, construir informações que possam informar a política pública, aí se constrói o
CCP. Eu acho interessante trazer a informação de que o CCP foi um programa criado aqui na América Latina,
com uma primeira experiência que tivemos no Rio de Janeiro em um trabalho conjunto com o Centro de Operações
do Rio de Janeiro. Hoje em dia, também trabalhamos bastante com a Secretaria dos Transportes da cidade de São
Paulo. O CCP trabalha com todos os dados que o Waze tem e cria algumas camadas de visualização para que as
cidades possam utilizar esses dados no planejamento delas.”
O SR. DANIEL LEIPNITZ apresentou a experiência de São Paulo: “Lá nós temos algumas iniciativas, e uma
delas é muito interessante, a chamada Geração TEC, que agora está trocando de nome. Nessa iniciativa, cada polo
de tecnologia do Estado faz um mapeamento, a partir de suas empresas, inicialmente, para saber qual é a demanda
de profissionais para 1 ano, 3 anos ou 5 anos, com o planejamento estratégico deles. Essas demandas são
desdobradas em competências: verifica-se que tipo de cargo é mais demandado, que tipo de profissional é
demandado em cada uma das regiões do Estado. A partir daí, são montados cursos de formação locais, com uma
faixa de 300 horas por turma. Há uma seleção bem forte. Então, em uma região do Estado pode haver determinada
necessidade de formação de mão de obra: programador PHP, pessoas que fazem atendimento, gente de suporte,
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etc. E cada região do Estado tem sua demanda. A partir daí, são feitos cursos específicos em cada uma das regiões,
já com esse mapeamento das empresas. Com isso, conseguimos ter uma empregabilidade de 68%. Qualquer
iniciativa de emprego, penso eu, que exija formação deve estar casada com a demanda, senão não vai funcionar
ou vai ter um índice muito baixo.”
O SR. LEANDRO MOREIRA GARCIA falou sobre a inovação de Belo Horizonte: “a rede foi construída por
meio de um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a rede de fibra ótica especificamente. Temos um
anel óptico que consegue levar a conectividade a vilas e favelas, Internet gratuita e tudo mais. Isso acabou nos
possibilitando construir a última milha dessa rede, para que todos os prédios públicos estivessem conectados via
fibra ótica, o que é muito legal. Talvez esta seja a parte mais cara, menos móvel e mais difícil mesmo. A troca da
iluminação pública hoje já aconteceu em mais de 60% das luminárias, dos postes. Toda a via de iluminação V1 e
V2, que são as vias de trânsito mais rápido, já terão essa conectividade, de imediato, já farão parte, de imediato,
dessa rede do tipo mesh. Na substituição, esses mais de 60% já estão com esse tipo de conectividade, e todos os
outros postes da cidade terão a tomada, que é um padrão, a chamada tomada Nema 7 pinos, na qual se liga esse
tipo de controlador lá na luminária. Todos os outros postes da cidade estarão preparados para se tornarem um nó
dessa rede.”
De acordo com a DEP. ANGELA AMIN, o grande desafio é o preparo do profissional, primeiro, do profissional
da área de educação, para que possa preparar o jovem para este novo momento. É esta a minha participação maior
nesta Comissão, para que tenhamos claramente a importância de preparar o cidadão para este novo momento, para
esta nova cidade, para o novo mercado de trabalho, para os desafios e os serviços a serem colocados à disposição
do cidadão. Ele tem que estar preparado. Eu acho que este é o grande desafio. Todos os estudos mostram que 52%
das profissões que aí estão vão simplesmente desaparecer. Como é que nós vamos conseguir projetar as profissões
que virão e preparar esse profissional da área de educação para preparar o novo jovem para este mercado na
indústria 4.0?
Link para download: apresentações fotos áudio video

5.2.11

13/8 Reunião de trabalho do estudo sobre Cidades Inteligentes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realizou nova rodada de discussões
sobre o tema “Cidades Inteligentes”. Para subsidiar a reunião foram convidados 5 especialistas da área:


CELSO CAMILO (p.1) (p.2) - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência
e Tecnologia de Goiânia/GO - SEDETEC;



ANDRÉ GOMYDE PORTO - Presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas;



DANIEL SHIM DE SOUSA ESASHIKA- Pesquisador da USP e especialista em Cidades Inteligentes;



THIAGO CAMARGO LOPES - CEO na Movimento Brasil Digital - São Paulo;



WILSON DINIZ WELLISCH– Diretor do Departamento de Inclusão Digital - MCTIC.

A reunião contou também com a presença do Consultor Carlos Frees, Vice presidente de relações setor privado
da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e CEO Estrategista da Smart Frees.
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O Deputado Francisco Jr. introduziu a reunião: “A intenção é compartilhar as nossas experiências relativas às
cidades humanizadas inteligentes, é fazer essa partilha neste momento. Vamos considerar essas experiências.
Estamos formatando um trabalho que vamos aprofundar. A nossa intenção é chegar a propostas de políticas
públicas, a alteração de legislação, a uma cartilha de boas práticas para as Prefeituras. Então, vamos ter alguns
produtos, mas nosso objetivo neste momento é traçar um panorama sobre o que está sendo feito, o que está sendo
positivo, o que está sendo negativo. Estamos na terceira rodada de debates, de apresentações.”
O SR. WILSON DINIZ WELLISCH falou das iniciativas do MCTIC. Citou o evento chamado Smart City
Business onde foi lançado o Programa Brasileiro para Cidades Inteligentes Sustentáveis, do Governo Federal. A
ideia é que os Ministérios que façam parte desse programa — MEC, Ministério da Saúde, MDR, Ministério da
Justiça e Segurança Pública — coloquem nele um pouquinho de dinheiro e que o MCTIC realize a
operacionalização desse processo. Este é o papel que se espera do MCTIC, o de padronização, integração dos
diversos atores e operacionalização do processo. Em seguida, apresentou então alguns dados: sete entre dez
brasileiros hoje já se encontram conectados, o que foi identificado pelo próprio PNAD; 67% da população
brasileira possui smartphone; os brasileiros gastam, em média, mais de 9 horas por dia na Internet; sete entre dez
brasileiros estão em alguma rede social, algo que está 45% acima da média mundial. A população brasileira está
muito conectada. Nos últimos 4 anos, o consumo de vídeo on-line cresceu 135%. Vejam que 86% dos brasileiros
conectados assistem a vídeos on-line. Eu acho muito interessante este dado: o Brasil tem o terceiro watch time do
Youtube, estamos em terceiro lugar no que se refere a assistir a vídeos no Youtube. Nove entre dez brasileiros
usam o Youtube para obter algum conhecimento. E nós somos a quarta maior população on-line do mundo.
Link para download: fotos áudio vídeo
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5.2.12

15/8 Reunião de trabalho do estudo sobre Atenção Primária à Saúde no Brasil com
representantes de órgãos de governo na área de gestão

A equipe responsável pelo estudo do Cedes “Atenção Primária à Saúde no Brasil” se reuniu quinta-feira, 15/8, na
Sala de Reuniões da Mesa. O objetivo do estudo é avaliar a efetividade do modelo de Atenção Primária à Saúde.
Assim, a proposta do estudo é debater formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde
no Brasil e o impacto que o credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia
ter no atendimento, a fim de torná-lo mais ágil.
A rodada inicial de discussões contou com a presença de diversos gestores do governo. Participaram do debate os
palestrantes:


HISHAM MOHAMAD HAMIDA - Secretário Municipal de Saúde de Goianésia/GO e Membro
da Diretoria Executiva – CONASEMS;



JURANDI FRUTOSO -Secretário Executivo do CONASS;



LUCAS ALEXANDRE PEDEBOS- Coordenador Geral de Informações da Atenção Primária
à Saúde do Ministério da Saúde.

O Deputado Dr. Luiz Ovando presidiu a reunião falando um pouco do seu perfil: Médico de formação, clínico,
cardiologista, graduado há 44 anos e professor universitário na área de Clínica Médica.
O SR. LUCAS ALEXANDRE PEDEBOS falou ser responsável pela aglutinação das bases de dados, pela geração
de sistema de informação que possa contemplar essa coleta de dados apresentados pelos agentes comunitários,
médicos, enfermeiros e qualquer outro profissional que esteja nesse ambiente de atenção. Informou que a
consolidação da atenção primária iniciou em 1993 para 1994 com o Programa de Saúde da Família. O primeiro
modelo avaliativo da atenção primária surgiu com o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Primária — PMAQ, em 2013, efetivamente. Uma atenção primária forte é capaz de moldar a forma como os seus
profissionais vão ouvir e entender os problemas do usuário e direcionar a resolução dos seus problemas de saúde,
considerando inclusive as particularidades de um contexto socioeconômico e cultural em que os profissionais
estão inseridos. Ela deve garantir o acesso universal em tempo oportuno ao usuário, ofertando o mais amplo e
possível escopo de ações visando à atenção integral. Acrescentou que a equipe multiprofissional básica no Brasil
é composta pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Os protocolos de
enfermagem para a melhor utilização desse profissional no ambiente de atenção aliviam muito uma carga pesada
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que o médico acaba tendo que absorver de problemas de resolução mais simples, deixando o médico para os casos
mais complicados. Apresentou algumas estatísticas: nos Municípios com cobertura de Estratégia de Saúde da
Família maior do que 70%, a mortalidade por AVC é 31% menor, em média — se eu promovo o cuidado dessas
condições crônicas que levam ao AVC por complicações, consigo reduzi-la —, e a mortalidade geral por doenças
cardiovasculares é 36% menor.
O SR. JURANDI FRUTUOSO enfatizou alguns pontos principais: São 44 equipes do Saúde da Família, que dão
66% de cobertura, mas elas são preenchidas com profissionais sem perfil. A saúde no Brasil é feita com 800
dólares por habitante/ano, ingleses fazem com 2.400, e os americanos com 5.200. É necessário ter um sistema de
apoio diagnóstico, assistência farmacêutica, sistema de formação, registro eletrônico e um transporte sanitário
adequado. A atenção primária tem que ser a base de tudo isso, tem que conhecer o território, fazer os vínculos e
se apropriar dos problemas das famílias e da comunidade. Desde 2007, o CONASS faz a "Planificação da Atenção
à Saúde" que é um instrumento de planejamento e organização da gestão e do processo de trabalho. Já foi feito
em 600 Municípios e está sendo ampliado para 23 Estados. Concluiu dizendo ser importante discutir a saúde no
Brasil principalmente os problemas da gestão que precisa aprimorar e o financiamento, que é um problema do
Brasil inteiro.
Link para download: fotos áudio vídeo

5.2.13

20/8 Reunião interna para apresentar e discutir um primeiro esboço da estrutura do relatório
sobre Cidades Inteligentes

No dia 20 de agosto, na Sala de Reuniões da Consultoria Legislativa, o grupo responsável pelo estudo “Cidades
Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo Cathedral, Ângela Amin e Eduado Braide
realizou reunião para discutir esboço da estrutura do relatório do Estudo Cidades Inteligentes.

Link para download: fotos áudio PROPOSTA DA PUBLICAÇÃO
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5.2.14

2/9 Visita técnica ao Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, LabCidades e Territórios e
demais iniciativas no tema de Cidades Inteligentes do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI)

Link para download: entrevista na Rádio Câmara sobre visita técnica - fotos
O deputado federal Francisco JR (PSD/GO), relator do estudo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da
Câmara dos Deputados (Cedes) sobre Cidades Inteligentes, participou no dia 2 de setembro, de visita técnica ao
Laboratório de Cidades Sustentáveis, Núcleo de Inteligência Territorial e Laboratório Vivo de Cidades
Inteligentes do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).
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Fizeram parte da comitiva, os deputados membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Deputado Gustavo
Fruet (PDT/PR), Deputado Ricardo Pericar (PSL/RJ) e Deputado Evandro Roman (PSD/PR), além dos
consultores legislativos Ludimila Lamounier e Rafael Soares, e o assessor parlamentar Edison Alessandro Xavier.
A visita foi organizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Parque Tecnológico
de Itaipu (PTI) com o objetivo de apresentar ao Grupo de Estudo Cidades Inteligentes do Cedes e à Subcomissão
Cidades Inteligentes da CDU algumas soluções do Centro de Controle Operacional da ABDI: Serviço de
compartilhamento de veículo elétricos, iluminação inteligente; monitoramento por drone; planta de biogás;
medidores de água e energia inteligente; estação meteorológica inteligente entre outras.
O Parque Tecnológico de Itaipu integra as dependências de Itaipu Binacional, a maior geradora de energia do
mundo, que responde por 18% do setor elétrico do Brasil. Pelo PTI transitam mais de sete mil pessoas por dia, o
que garante um cenário ideal para o teste de soluções.

5.2.15

5/9 Reunião de trabalho do estudo sobre Atenção Primária à Saúde no Brasil com
representantes da academia

O grupo de estudo “Atenção Primária à Saúde no Brasil”, proposto pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando,
realizou reunião técnica com especialistas da área, representantes da academia.
Palestrantes:


Luciana Mendes Santos Servo- Técnica da Diretoria de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA;



Natália Nunes Ferreira Batista- Pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica FIPE/USP;



Fernando Antonio Slaibe Postali - Professor da Faculdade de Economia e Administração FEA-USP;



Armando Martinho Bardou Raggio- Professor assessor da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Brasília.

Câmara dos Deputados - Anexo II - BTAQ – Pav Inferior – Sala 22 – 70160-900 Brasília/DF
Tel (61) 3215-8615/8627 - cedes@camara.leg.br – www.camara.leg.br/cedes

30

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS - CEDES
Relatório de Gestão para Tomada de Contas Anual - 2019
O estudo tem como objetivo avaliar a efetividade do modelo de atenção primária à saúde no Brasil. Assim, a
proposta do estudo é debater formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde no Brasil
e o impacto que o credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter no
atendimento, a fim de torná-lo mais ágil.
Link para download: fotos áudio vídeo

5.2.16

10/9 Reunião Técnica do Grupo de Estudo Cidades Inteligentes

O grupo responsável pelo estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo
Cathedral, Angela Amin e Eduardo Braide, realizou reunião técnica com seis especialistas da área.


Daniela de Cássia Santos Brito — Prefeita do município de Monteiro Lobato (SP);



Graziela Alperstedt — Coordenadora do Observatório de Inovação Social em Cidades: a experiência de
Florianópolis - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
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Antônio Magalhães - Superintendente de Telecomunicações da Secretaria de Segurança Pública da
Bahia- COI – Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública da Bahia -Cel. PM/BA;



Tiago Texera - Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) - Jundiaí: Clínica da
Família: um pequeno passo para um município. Um salto gigantesco para a Atenção Básica;



Anderson Correa Boeira- Secretário Adjunto de Governança e desenvolvimento de Gramado-Programa
Gramado Cidades Inteligentes: Inovação, Tecnologia e Pessoas;



Antônio Marcos Alberti - Professor e Coordenador da área de IoT - Instituto Nacional de
Telecomunicações – Inatel.

O estudo tem como objetivo avaliar o impacto do crescimento urbano no transporte público, segurança,
mobilidade, educação e serviços públicos em geral e sugerir inovações em todas as dimensões, de forma a garantir
melhoria de qualidade de vida da população, sempre com foco na cidadania e no bem-estar das pessoas.
Link para vídeos dos palestrantes: Daniela de Monteiro Lobato; Tiago Texera de Jundiaí; Anderson Boeira
de Gramado.
Link para download: fotos áudio vídeo

5.2.17

12/9 Reunião de trabalho do estudo sobre Cidades Inteligentes com Auditores do TCU

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realizou na quinta-feira, 12/9,
reunião com Secretários do TCU no Edifício Sede do TCU, para discutir a visão do controle externo acerca dos
desafios que envolvem a implementação e a sustentabilidade ambiental, econômico e financeira das cidades
inteligentes e sobre o papel dos órgãos de controle na promoção e no estímulo à inovação no País.
Sob a presidência do deputado Francisco JR (PSD/GO) juntamente com o Deputado Darcísio Perondi (MDB/RS),
o encontro contou com apresentações de 3 especialistas que compartilharam as experiências do TCU. Falaram
sobre as experiências do TCU, a auditora Fabiana Ruas Vieira, Diretora do Centro de Promoção de Cultura e
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Inovação; o Secretário Manoel Moreira de Souza Neto, de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica e a
Secretária Andreia Rocha Bello de Oliveira, do Desenvolvimento Econômico.

O debate também contou com a participação dos Secretários de Controle Externo Bruno Martinello, de
Fiscalização de Infraestrutura urbana; Claudio Souza Castello Branco, de Fiscalização de Tecnologia da
Informação;; Hugo Chudyson, da Agricultura e do Meio Ambiente;; Vanessa Lopes de Lima, da Educação;
Ângela Brusamarello, Substituta da Administração do Estado; Ana Paula Silva da Silva, da Administração do
Estado e Junnius Marques Arifa, da Coordenação-Geral de Controle Externo de Políticas Públicas
Além dos deputados e secretários do TCU, enriqueceram o debate outras instituições que trabalham ativamente
na pesquisa e implantação de projetos em Cidades Inteligentes. A Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e
Humanas, com o Vice-presidente Carlos Venicius Frees; a Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de
Turismo de Santa Catarina, com a Diretora Jamile Sabatini Marques; a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial, com Tiago Chagas Faierstein, Talita Daher e Ricardo Martins.
Palestrantes:


Manoel Moreira de Souza Neto - Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do
TCU



Fabiana Ruas Vieira, Diretora do Centro de Promoção de Cultura e Inovação do TCU



Andreia Rocha Bello de Oliveira, Secretária do Desenvolvimento Econômico do TCU

Link para download: vídeo da reunião - fotos
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5.2.18

17 a 18/9 Conferência Connected Smart Cities em São Paulo.

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) e a Subcomissão Especial Cidades
Inteligentes 2019, da Comissão de Desenvolvimento Urbano; participaram entre 17 e 18 de setembro do evento "
Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis", realizado em São Paulo.
No evento, foram apresentadas as novas tendências para o desenvolvimento de smart cities no País e contou com
a participação de governos, empresas, entidades e especialistas nacionais e internacionais.
Participaram do evento os membros do CEDES deputado Francisco JR (PSD–GO) e deputado Darcísio Perondi
(MDB-RS), os consultores legislativos que coordenam o estudo Ludimila Penna Lamounier, Rafael Henrique
Santos Soares, Lívia de Souza Viana e Carlos Henrique Fontes Laranjeira e a assessora parlamentar da Deputada
Angela Amin, Ana Claudia Donner Abreu.
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O Connected Smart Cities envolve empresas, entidades e governos em um evento que tem por missão encontrar
o DNA de inovação e melhorias para cidades mais conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou
megacidades.
A plataforma tem como objetivo promover a discussão, a troca de informações e a difusão de ideias entre governo
e empresas focando atender as necessidades do cidadão consciente, visando que as cidades brasileiras possam
tornar-se mais inteligentes, humanas e sustentáveis.
A estrutura do evento foi pensada para a realidade da mobilidade urbana no Brasil com a perspectiva do que está
acontecendo no mundo na nova era da mobilidade: mobilidade para as pessoas, mobilidade ativa, mobilidade
compartilhada, veículos elétricos, análise de dados, conectividade & integração e tendências. Estes sete fatores
irão criar um ponto de inflexão da mobilidade nas cidades brasileiras nos próximos anos, com mudanças atingindo
massa crítica na próxima década.
Por haver diversos conceitos de Cidades Inteligentes, desde os que estão mais apoiados em tecnologia, até aqueles
que estão mais relacionados ao meio ambiente e a sustentabilidade, foi elaborado um Ranking nomeado
Connected Smart Cities. O estudo considera o “Conceito de Conectividade” sendo a relação existente entre os
diversos setores analisados. O conceito de smart cities considerado entende que o desenvolvimento só é atingido
quando os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.
Na edição do Ranking Connected Smart Cities 2019, a cidade de Campinas (SP) atinge o topo da lista das cidades
inteligentes, se posicionando pela 1ª vez como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, seguida por São
Paulo (SP), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Caetano do Sul (SP).
Alguns vídeos da visita: vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 vídeo 4 vídeo 5

5.2.19

19/9 Visita Técnica do Cedes aos Centros de Controle dos Transportes Metropolitanos de São
Paulo.

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realizou visita técnica aos Centros
de Controle dos Transportes Metropolitanos de São Paulo a convite do Secretário de Transportes Alexandre
Baldy.
A visita foi realizada pelas consultoras Ludimila Penna Lamounier e Lívia de Souza Viana e pela assessora
Ana Claudia Donner Abreu. O roteiro incluiu o Metrô de SP, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).
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No metrô foi apresentada a estrutura e os modelos de negócio (PPP, público e concessões), média de pagáveis
transportados, entre outros dados. Estação da Sé, por exemplo, transporta 550 mil pessoas por dia. Foram
explicados os processos de controles da operação e os tipos de monitoramentos além dos procedimentos de

acessibilidade. Também foram os procedimentos de segurança e as ações integradas com outros órgãos,
como PM, linhas de ônibus, trens integrados e engenharia de tráfego.
Na CTMP a prioridade é o passageiro. Este meio tem mais custos e menos passageiros que o metrô e, portanto,
precisa ser subsidiado. Mesmo assim, em 2019 já transportou 900 milhões de passageiros.
A EMTU atua em seis regiões metropolitanas e deverá atuar também em Ribeirão Preto. Na visita foram
apresentados os modelos de negócios e o painel de controle, que tem sido modernizado com uso de tecnologias,
tais como câmeras em ônibus e desenvolvimento de aplicativos para os passageiros.
Link para agenda da visita

5.2.20

19/9 Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
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O grupo de estudo do Cedes “A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo” recebeu quinta-feira, 19/9, José
Franco, Subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para debater a respeito da
evolução do endividamento público brasileiro nos últimos 25 anos.
O encontro, sob o comando dos relatores do estudo, deputado federal Félix Mendonça Júnior e deputado federal
Denis Bezerra (PSB/CE), aconteceu às 9h na Sala de Reuniões da Mesa, Edifício Principal.
O Deputado Denis Bezerra abriu a reunião reforçando a importância desse estudo ser atualizado por toda a
conjuntura nacional hoje. O problema da dívida pública já é de muitos anos e agora vem à tona, principalmente
para aqueles Parlamentares que estão na Comissão de Finanças e Tributação, como é o caso dele e o do Deputado
Félix Mendonça. O deputado informou: “Estamos debatendo justamente esse aumento das operações
compromissadas e diversos outros fatores que estão por aumentar sobremaneira a nossa dívida pública. Hoje nós
vamos ter a primeira reunião temática com o Sr. José Franco, Subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do
Tesouro Nacional, para que possamos ter inicialmente uma visão institucional da dívida pública; saber que
mecanismos nós podemos utilizar para tentar reduzir essa dívida pública; se a política monetária utilizada pelo
Governo, não só por este Governo, mas ao longo do tempo, influencia ou não influencia; qual é o custo de manter
a taxa SELIC, que foi reduzida essa semana. Então, tudo isso vai mudando com o tempo, e nós precisamos estar
a par de tudo o que está acontecendo para poder melhor identificar esses pontos e aí sim produzirmos o nosso
texto.”
O SR. JOSÉ FRANCO iniciou a apresentação falando que o Estado se financia por tributação ou dívida pública.
No Brasil, a carga tributária está muito alta. Ela foi aumentando ao longo dos anos em relação ao PIB, assim como
a despesa foi aumentando. Só que chega a um ponto em que a despesa infelizmente continua aumentando, e a
sociedade já não aceita mais uma carga tributária maior. Então, realmente teríamos que endereçar a questão da
despesa para poder reduzir a dívida pública. Os vencimentos da dívida pública federal, em 2019, deram 747
bilhões de reais, lá no início do ano. As despesas primárias foram 259 bilhões de reais e as Honras de garantias
foram 8,4 bilhões. Parte considerável das receitas do Tesouro são as dívidas dos Estados com a União, mas várias
não estão sendo pagas por meio de liminar. Então, isso acaba aumentando o endividamento. Subtraindo das
despesas os recursos orçamentários de 234 bilhões, surge a necessidade de financiamento líquido. Para este ano
de 2019 foi de 780 bilhões de reais. Essa é a faixa anual. Assim, mensalmente a emissão de títulos é de 50 ou 60
bilhões de reais. Os detentores da dívida pública são fundos de previdência, com 26%; seguidos de fundos de
investimento e de instituições financeiras, que são os bancos. Acrescentou que o Tesouro tem se esforçado
bastante para melhorar a comunicação com a população, com a sociedade. Foram feitos uma série de vídeos
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explicando, na chamada linguagem cidadã, com palavras mais simples, porque é um tema complexo, para que as
pessoas entendam o que é a dívida pública, de onde ela vem.
Link para download: José Franco - áudio - fotos - vídeo

5.2.21

26/9 Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes
do sistema de informação, de monitoramento de controle.

O grupo de estudo “Atenção Primária à Saúde do Brasil”, proposto pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando,
realizou reunião técnica com cinco especialistas da área, representantes de sistemas de informação, de
monitoramento e de controle.

Palestrantes:


José Antônio Bonfim Mangueira - Coordenador-Geral de Monitoramento das Recomendações de
Auditoria do Ministério da Saúde (DENASUS/MS)



Raquel de Nazaré Nunes e Souza - Departamento Nacional de Auditoria do SUS do Ministério da Saúde
(DENASUS/MS)
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Jacson Venâncio de Barros- Diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do
Ministério da Saúde (DATASUS/MS)



Rodrigo Eloy Arantes- Coordenador de Auditoria da Área de Saúde do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU)



Carlos Augusto de Melo Ferraz- Secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da
União (TCU)

O estudo tem como objetivo avaliar a efetividade do modelo de atenção primária à saúde no Brasil. Assim, a
proposta do estudo é debater formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde no Brasil
e o impacto que o credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter no
atendimento, a fim de torná-lo mais ágil.
Link para download: áudio vídeo Carlos Ferraz; Rodrigo Arantes; Jacson Barros

5.2.22

01/10 Reunião de trabalho do estudo Cidades Inteligentes
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O grupo de estudo “Cidades Inteligentes”, proposto pelos deputados federais Francisco Jr., Haroldo Cathedral,
Angela Amin e Eduardo Braide, realizou reunião técnica com quatro especialistas da área.
Palestrantes:


Danilo Conti - Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura
Municipal de Joinville



Carlos Alberto Calixto Mattar - Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL



Leny Mary Goes Toniolo - Assessora Técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba



Paulo Roberto Guimarães Júnior - Secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de São José
dos Campos

O estudo tem como objetivo avaliar o impacto do crescimento urbano no transporte público, segurança,
mobilidade, educação e serviços públicos em geral e sugerir inovações em todas as dimensões, de forma a garantir
melhoria de qualidade de vida da população, sempre com foco na cidadania e no bem-estar das pessoas.
Link para download: áudio vídeo Danilo Conti; Carlos Mattar; Leny Toniolo; Paulo Guimarães Júnior

5.2.23

03/10 Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes do Banco Central (BC)

O grupo responsável pelo estudo “Dívida Pública Brasileira”, proposto pelos deputados Denis Bezerra (PSB/CE)
e Félix Mendonça Júnior (PDT/BA) realizou reunião para discutir sobre a Dívida Pública Brasileira com
representantes do Banco Central, Luiz Gonzaga de Queiroz Filho, Consultor do Departamento de Estatísticas
do Banco Central – DSTAT/BC e Fernando Alberto G. Sampaio C. Rocha. Chefe do Departamento de Estatísticas
do Banco Central – DSTAT/BC.
O SR. FERNANDO ALBERTO SAMPAIO ROCHA falou que a missão do Banco Central é manter um sistema
financeiro sólido e eficiente. E nós podemos dizer que ele passou por um teste da vida real com nossa última
recessão, de 2 anos e meio, do segundo trimestre de 2014 até o final de 2016. O sistema financeiro conseguiu
superar essa crise, esse teste de estresse da vida real com muita solidez. Não obstante o crescimento contínuo da
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dívida pública, tanto líquida quanto bruta, há vários anos, talvez os últimos 5 anos, a redução das taxas de juros e
a redução das taxas de inflação, que são dois indexadores importantes da dívida pública, fizeram com que, nos
últimos 12 meses, encerrados em setembro, a conta de juros da dívida pública ficasse abaixo de 5% do PIB, um
valor que não se alcançava desde 2014. Não obstante o crescimento seguido que a dívida teve nesses últimos 5
anos, nós estamos, em relação ao nível do PIB, com uma conta de juros similar. Um conjunto diverso de políticas
que tivesse levado a valores menores da taxa de juros poderia ter reforçado essa tendência, e nós estaríamos numa
situação melhor ainda.
O Sr. Fernando Rocha acrescentou: “Então, a ideia de uma economia sustentada é que o País cresça no ritmo do
seu crescimento potencial, que é o crescimento que faz crescer conjuntamente a oferta e a demanda. Com isso,
você tem o equilíbrio no sistema de preços, que é a inflação equilibrada, você tem o equilíbrio na oferta de fatores,
não há uma ociosidade, ou seja, a taxa de desemprego estaria próxima dos seus níveis de equilíbrio, e poderíamos
usar outro nome, chamar de pleno emprego. Isso poderia ser um nível permanente da economia. Isso é o desejável.
Nesse caso, existe uma taxa de juros de equilíbrio também que faz o equilíbrio nos fatores de oferta e demanda
do mercado nos fatores de produção e nos preços, e não necessariamente essa taxa de juros de equilíbrio é zero.
Não há nenhum apriorismo, em nenhum sistema econômico, que diga que a taxa de juros de equilíbrio que
equilibra oferta e demanda, que atinge o produto potencial com o pleno emprego é zero, ou pelo menos nós sempre
estivemos acostumados com taxas de juros positivas em qualquer país do mundo.”
O Deputado Félix encerrou a reunião dizendo que vamos precisar muito da colaboração do Banco Central para
entender o que poderemos fazer em termos de legislações, em termos de movimentos políticos, para que o Brasil
tenha uma dívida menor, para que o Brasil possa pagar a dívida aos níveis internacionais, e não ficar pagando
acima do que a Europa e o Japão pagam por suas dívidas.
Link para download: áudio fotos vídeo FERNANDO ROCHA -BC

5.2.24

08/10 SEMINÁRIO “Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis”

Na terça-feira, 8 de outubro, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (CEDES) e a
Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) realizaram o SEMINÁRIO “Cidades Inteligentes, Humanas e
Sustentáveis”. O evento aconteceu no Auditório Nereu Ramos, Anexo 2, na Câmara dos Deputados, em Brasília,
das 9h00 às 18h, e contou com a participação de parlamentares, autoridades do executivo e legislativo,
pesquisadores e especialistas no tema.
O seminário é motivado pela relevância do tema, que traz diversos novos conceitos e instrumentos capazes de
gerar inovação e melhorias para cidades e cidadãos brasileiros. Seus objetivos envolvem a coleta de informações
com a maior variedade possível de atores e especialistas, a fim de aprofundar o conhecimento do tema no Brasil,
identificar as problemáticas existentes e elaborar propostas de soluções. Assim, o seminário foi estruturado com
um painel de abertura e 4 painéis temáticos:
Link para download: fotos vídeo áudio (manhã) áudio (tarde) apresentações Vídeo do MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Painel de Abertura - 9:00 às 9:30


Deputado José Priante - Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes)



Deputado Francisco Jr. - Membro do Cedes e Relator do Estudo Cidades Inteligentes



Deputada Angela Amin - Membro do Cedes e Relatora do Estudo Cidades Inteligentes



Deputado Eduardo Braide - Membro do Cedes e Relator do Estudo Cidades Inteligentes



Deputado Darcísio Perondi - Membro do Cedes



Rodrigo Dolabella – Secretário Executivo do CEDES e Diretor da Consultoria Legislativa



Igor Nogueira Calvet - Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)



Luiz Augusto Santos Lima - Subprocurador-Geral da República, representante do Procurador-Geral da
República e do Ministério Público Federal

Painel 1 – Uso de tecnologias inteligentes e sensitivas – tem como foco o uso de tecnologia em cidades inteligentes
Mediador Dep. Francisco
Palestrantes:


Débora Albu - Coordenadora de Programa do Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio de Janeiro
(ITS-Rio)



Ruben Delgado – Presidente da Softex- Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro



Michel Oliveira Araújo – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro-CE
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Painel 2 – Sociedade inovadora e altamente qualificada - trata da educação e capacitação dos munícipes, da
formação para as mudanças de paradigma que estamos vivendo, tanto do ponto de vista da formação dos alunos
quanto da formação dos professores. Nesse eixo abordaremos as necessidades e desafios de se educar nossa
sociedade para as mudanças econômicas, sociais e na organização do trabalho.
Mediadora Dep. Angela Amin
Palestrantes:


Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)



Camila Akemi Karino – Diretora Pedagógica do Geekie



Maria Augusta Orofino – Consultora na Área de Capacitação e Inovação e Professora da ESPM, FGV,
HSM, SUstentare e SENAC

Painel 3 – Governança mediada por tecnologia e participação cidadã – apresenta os potenciais benefícios e
riscos que a governança digital possui na construção de cidades inteligentes. Algumas questões de grande interesse
são: Como a governança digital tende a modificar as formas de funcionamento e estrutura dos governos e
transformar a forma de relacionamento entre governos e sociedade; Como a governança digital pode contribuir
na construção de ambientes favoráveis à inovação e à implementação de novos modelos de negócios; Benchmarks
nacionais e internacionais em projetos de governança digital.
Mediador Dep. Eduardo Braide
Palestrantes:


Beatriz Barreto Brasileiro Lanza – Professora, Consultora e Pesquisadora Internacional em Cidades
Inteligentes e Governo Digital



Luiz Carlos Miyadaira Ribeiro Júnior - Diretor de Serviços Públicos Digitais da Secretaria de Governo
Digital – Ministério da Economia



Rafael Albuquerque da Silva - Diretor da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia de Informação do
TCU



Patrícia de Sá Freire – Professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC)

Painel 4 - Sustentabilidade ambiental, econômica e financeira – discussão sobre as formas de dar perenidade
aos projetos e orçamentos, assim como o desenvolvimento de soluções que estejam em equilíbrio com o meio
ambiente e busquem diminuir o uso de recursos naturais.
Mediador Dep. Gustavo Fruet
Palestrantes:


Adriana Brandt - Gestora do Projeto Tripartitie Itaipu e Gerente do Lab CiTs da Fundação do Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI)



Janaina Macke – Professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS)
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5.2.25

Alex Abiko – Professor da Escola Politécnica da USP e Coordenador do Comitê Temático Urbano do
Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) e ABNT

17/10 Reunião de trabalho do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com
representantes do setor privado da atenção à saúde e sociedades profissionais.

O grupo de estudo “Atenção Primária à Saúde no Brasil”, proposto pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando,
realizou reunião técnica com cinco especialistas representantes do setor privado da atenção à saúde e sociedades
profissionais.
Palestrantes:


Nulvio Lermen Junior - Diretor médico da UnitedHealth Group – representante da Associação Brasileira
de Planos de Saúde (Abramge)



Reinaldo Camargo Scheibe - Presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)



Bruno Ganem Siqueira - Diretor Médico do Grupo Sabin - representando a Confederação Nacional de
Saúde (CNSaúde)



Ricardo Costa de Siqueira - Membro da Câmara de Atenção à saúde do Cofen e Enfermeiro da
Universidade Federal do Ceará (UFCE)

O estudo tem como objetivo avaliar a efetividade do modelo de atenção primária à saúde no Brasil. Assim, a
proposta do estudo é debater formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde no Brasil
e o impacto que o credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter no
atendimento, a fim de torná-lo mais ágil.
Link para download: fotos áudio vídeo Nulvio Lermen Junior; Bruno Siqueira; Ricardo Siqueira.

5.2.26

04 a 07/11 Evento “KCWS2019: Sustentabilidade e Inovação na Era do Conhecimento” em
Florianópolis (SC)

A deputada Angela Amin (PP/SC), relatora do estudo Cidades Inteligentes do CEDES, participou da abertura do
congresso “KCWS2019: Sustentabilidade e Inovação na Era do
Conhecimento”, em Florianópolis, que prestou homenagem as
quatro Cidades do Conhecimento mais admiradas do mundo, que
receberam o Prêmio MAKCi (Most Admired Knowledge City).
São elas: Bento Gonçalves (Brasil), a ilha caribenha de Porto
Rico, Vancouver (Canadá) e Barcelona (Espanha).
As discussões do primeiro dia giraram em torno do conceito de
cidades baseadas no conhecimento e como a tecnologia e
inovação podem contribuir para a resolução de problemas
históricos dos municípios, como mobilidade, saneamento básico,
poluição, desigualdade social, entre outros. Assuntos como
distúrbios econômicos, democráticos e ambientais e a urgência para resolvê-los foi o foco da plenária sobre os
Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento.
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A segunda discussão foi sobre o intenso processo de urbanização que ocorre em um momento de mudanças
climáticas, onde a integridade da biosfera corre risco.
O evento reuniu 41 palestrantes de oito países e cerca de 500 inscritos. Estão previstas palestras sobre modelos
econômicos alternativos, mercados de conhecimento, desenvolvimento de ecossistema de inovação, cidades
inteligentes, inovação social, economias disruptivas e desenvolvimento urbano sustentável. No encerramento
aconteceu um Tour da Inovação por alguns dos principais polos de tecnologia e inovação de Florianópolis.
A assessora da deputada Ana Claudia Donner Abreu, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento
acompanhou todo o evento e trouxe muitas contribuições para o estudo do Cedes. Segundo Ana Donner o desafio
da gestão das Cidades no século XXI impõe algumas decisões presentes aos Gestores Públicos, escolher o modelo
que terão e a maneira de desenvolvê-las é a primeira delas. Assim, ao se delinear um modelo pertinente para o
desenvolvimento de Cidades, pode-se optar por aliá-los aos fatores de produção. Desse modo, na chamada
Sociedade do Conhecimento o modelo de desenvolvimento urbano, fundamentado em conhecimento, mostra-se
como apropriado para enfrentar os desafios, tanto da expansão da urbanização acelerada, quanto do cenário de
competitividade entre Países, Estados e Cidades. Nesse paradigma de desenvolvimento urbano, insere-se a Cidade
do Conhecimento que foi conceituada como uma rede de produção de conhecimentos que é desenvolvida a partir
da aprendizagem coletiva que ocorre entre os stakeholders que a compõe. Nesse sentido, é preciso potencializar
o desenvolvimento dessas Redes e, consequentemente, desse modelo de Cidade.
A participação da Câmara no evento “KCWS2019: Sustentabilidade e Inovação na Era do Conhecimento”, que
ocorreu entre 4 e 7 de novembro, foi resultado da aprovação do plano de trabalho do Grupo de Estudo Cidades
Inteligentes do CEDES.
Link da programação completa do evento

5.2.27

Link para vídeo do evento

07/11 Reunião de trabalho do estudo A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo com
representantes do Tribunal de Contas da União (TCU)
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O grupo de estudo “Dívida Pública Brasileira”, proposto pelos deputados Denis Bezerra (PSB/CE) e Félix
Mendonça Júnior (PDT/BA), realizou reunião com convidados do Tribunal de Contas da União, Alessandro
Aurélio Caldeira, Diretor de Fiscalização da Dívida Pública da Secretaria de Macroavaliação Governamental e
Joaquim Ramalho de Albuquerque, Auditor da Diretoria de Fiscalização da Dívida Pública.
Link para download: vídeo fotos áudio Aurélio Caldeira

5.2.28

19 a 21/11 Missão Oficial do estudo Cidades Inteligentes a Conferência em Barcelona “Smart
City Expo World Congress”

Parlamentares e Consultores do Centro de Estudos e Debates Estratégicos e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano participam de congresso internacional sobre cidades inteligentes
Os deputados FRANCISCO JR. (PSD/GO), PR. MARCO FELICIANO (PODEMOS/SP), GUSTAVO FRUET
(PDT/PR) e ZÉ CARLOS (PT/MA) juntamente com a consultora Ludimila Lamounier e o assessor Carlos
Laranjeira participam de congresso internacional, o Smart City Expo World Congress, o maior evento de cidades
inteligentes do mundo.
O objetivo é conhecer experiências bem sucedidas nas áreas de inovação e melhorias sociais desenvolvidas por
cidades de todo o mundo. O congresso reúne líderes corporativos, representantes do poder público,
empreendedores, pesquisadores e especialistas de várias partes do mundo, e proporciona um espaço para a
exposição, debate e propostas de novas tecnologias para viabilizar o desenvolvimento e a praticidade de cidades,
de espaços urbanos para a população. A expectativa é de 23 mil pessoas nos três dias de evento. A pauta vigente
do encontro gira em torno da utilização e integração da tecnologia para o desenvolvimento, inclusão e mobilidade
das cidades em área urbana em prol do bem-estar da população.
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A participação da Câmara no evento “Smart City Expo World Congress”, que ocorreu entre 19 e 21 de novembro,
na cidade de Barcelona, foi resultado da aprovação do plano de trabalho do Grupo de Estudo Cidades Inteligentes
do CEDES e o requerimento nº 52/2019 da CDU.

De acordo com o deputado Francisco Jr, membro do CEDES, o “Smart City Expo World Congress” é uma
plataforma que discute temas relacionados com o estudo de cidades inteligentes do CEDES e da CDU. “A cidade
inteligente que buscamos vai além da sistematização dos processos existentes. As cidades do futuro devem ser
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inovadoras, integrar serviços e racionalizar recursos, além de funcionar de forma inclusiva, colaborativa,
transparente e, acima de tudo, com foco nas pessoas”, e, por isso, a presença da comitiva no evento é considerável.
“A participação dos integrantes da Câmara dos Deputados se mostra igualmente promissora e pertinente, com a
possibilidade de intenso compartilhamento de informação relevante para a consecução dos objetivos da
SUBCIDA e do CEDES.”
Link para download: vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 vídeo 4

5.2.29

28/11 Reunião do estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil com representantes de
embaixadas de países com sistemas universais de saúde e organizações internacionais
de saúde.

O grupo de estudo “Atenção Primária à Saúde no Brasil”, proposto pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando,
realizou reunião técnica com especialistas da área, representante da embaixada do Reino Unido e Banco Mundial.
Palestrantes:


Edson Correia Araujo, Economista Sênior do Banco Mundial



Arly Belas, Representante da Embaixada do Reino Unido
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O Deputado Dr. Luiz Ovando abriu a reunião: “Existem afirmações bastante contundentes de que o País precisa
de médicos. O País precisa de qualquer profissão bem qualificada que possa fazer a diferença. A afirmação passa
obrigatoriamente pela questão da falta, ou seja, do número absoluto de médicos. Se analisarmos conforme a
Organização Mundial da Saúde, verificamos que isso não é verdadeiro. Comparado-se a alguns Países da Europa
e a outros do leste europeu, onde há uma média de 4, 5, 6 médicos por 1 mil habitantes, o Brasil obedece ao que
está estabelecido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que é em torno de 2 médicos para 1 mil habitantes.
Em outras épocas a OMS dizia que 1 médico para habitantes já era suficiente. Aqui existe esse embate constante,
que eu acho mais ideológico do que, na verdade, prático e objetivo. Insiste-se na ideia de que o Brasil precisa de
médicos. Isso tem facilitado uma distorção maior ainda daquilo dos questionamentos que eu tenho levantado. Eles
dizem respeito a abrir o mercado médico de forma inconsequente. Felizmente já se conseguiu resolver isso de
forma legal, baseada na lei e não mais nas portarias interministeriais, que geralmente ficam à mercê de
circunstâncias e vontades políticas transitórias. Haverá uma oportunidade para nossos jovens médicos graduados
em outras universidades, que não as brasileiras. Com isso passam a constituir um celeiro, que lhes dará condição
de desenvolver suas potencialidades. A grande questão tem sido basicamente como tem estado o atendimento
primário de saúde, diante de todas as iniciativas que já foram tomadas. Umas oportunas e próprias; outras
equivocadas, mas não há números. Todos que, ao longo deste ano, passaram, não conseguiram mostrar efetividade
nos números de forma convincente. Eu afirmo aqui a minha angústia como médico, professor, cidadão e
atualmente Parlamentar, representante de um Estado, é do ponto de vista de atendimento básico em saúde
primária. O que fazer? Como abordar? Quais caminhos trilhar para que verdadeiramente possamos ser efetivos,
de forma resolutiva, econômica e participativa da sociedade, resolvendo os problemas básicos de saúde, deixando
de lado aquilo que temos visto: a saúde está cada vez mais cara e os procedimentos cada vez menos resolutivos.”
A SRA. ARLY BELAS se apresentou dizendo: “Eu lidero o setor de saúde e ciências da vida do governo do Reino
Unido na América Latina. Gostaria de também compartilhar alguns dos nossos conhecimentos da experiência
britânica hoje. O Reino Unido na atenção primária é um país com 65 milhões de pessoas. Eles têm em média 10
mil clínicas de APS, com 44 mil médicos da família, e 400 milhões de consultas de Atenção Primária à Saúde são
realizadas por ano. Um importante dado é que 90% desses atendimentos são resolvidos na APS. Apenas 10%
desses atendimentos realmente são encaminhados para a atenção especializada. O NHS é universal, integrado e
organizado. Cada médico da família atende em média 1.500 pacientes. São 7600 pacientes para cada clínica com
4 médicos de família, 4 clínicos e 10 assistentes. Há agendamentos e prescrições on-line. Há a telemedicina para
consulta e para tratamento também, através de telefone, e-mail, webcam e até por WhatsApp. Hoje, 90% da
população britânica usa a atenção do NHS e 10% atenção privada. Importante salientar que as clínicas de atenção
primária no Reino Unido são organizações privadas, muitas vezes até familiares. Essas clínicas oferecem serviços
sem nenhum custo para o paciente, mas o sistema é privado, as clínicas são privadas, elas recebem esse
financiamento. A maioria das consultas fica na atenção primária. Apenas 10% das consultas passam para a atenção
secundária. Os médicos da família efetuaram 9,3 milhões de encaminhamentos para hospital, 1 em cada 20
consultas. Com o envelhecimento da população, é preciso fazer mudanças no modelo. Tem-se observado que o
home care é um cuidado importante.
Link para download: fotos- áudio - vídeo - Edson Correia Araujo, Arly Belas
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5.3 Atividades Administrativas
Elaboração de planos de estudo com agenda de eventos online usando a ferramenta GoogleDocs para cada estudo
coordenado pelo CEDES. Esta ferramenta facilitou a troca de informação entre a equipe técnica do CEDES, os
consultores responsáveis por cada estudo, os deputados e os assessores parlamentares dos deputados relatores dos
estudos.


Estudo Atenção Primária à Saúde no Brasil:
https://docs.google.com/document/d/1yjoJvjBpwVDAWG8PhgmNNCnYuOtTQuhyvH2aqaVcblQ/edit
?usp=sharing



Estudo Cidades Inteligentes:
https://docs.google.com/document/d/1LQ2sZYLICjhqGIBGFHhtaWjBFRbuYrQptNlvBkeuW_4/edit?t
s=5d3f3336#



Estudo Disparidades no Custo das Tarifas de Energia Elétrica no Brasil:
https://docs.google.com/document/d/1ZSunJqBvvVH9rvL9DpzV9duH64yzyl6dNHM5CyRicA/edit?ts=5d6677ad



Estudo a Dívida Pública Brasileira: um novo estudo https://docs.google.com/document/d/1npsGdoF8jedq7jtTPq-v-zPlFO3Vge8wRnhIu39O4U/edit?ts=5d48b516



Elaboração da agenda de atividades do CEDES online usando a ferramenta GoogleDocs para facilitar a
comunicação entre os servidores do CEDES e acompanhamento presencial e a distância de todas as
atividades administrativas necessárias para o bom planejamento dos estudos e eventos do CEDES https://docs.google.com/document/d/1lntosXU7HG5iRgDG6DyEQfH9jTrcybjrNvtJQIzWh4/edit?usp=sharing



Elaboração e aprimoramento dos mailings dos estudos. Essa base proporciona uma maior confiabilidade
para a recuperação de informações em longos períodos de tempo.



Elaboração de check list para preparação, acompanhamento e providências pré e pós: reuniões,
palestras, seminários e lançamentos de publicações.



Atualização do site do CEDES no portal da Câmara e das páginas no FACEBOOK, TWITTER e
YOUTUBE. Tanto o site como as redes sociais são utilizadas para a divulgação das atividades rotineiras
do Centro. A atividade é feita pela equipe do Cedes que fornece conteúdo com qualidade e relevância, a
fim de proporcionar uma maior visibilidade do órgão.



Criação de Grupos de Contatos no OUTLOOK para envio de email para cada grupo de estudos.



Gravação em vídeo feito pelo servidor do CEDES de todos os eventos com disponibilização online na
página do CEDES e no YOUTUBE utilizando da Câmara Fotográfica adquirida em 2018.



Postagem das fotos na página do CEDES do FACEBOOK e publicação dos vídeos das reuniões no
YOUTUBE além do link desta página estar no site do CEDES. Ressaltando que as fotos e os vídeos são
feitos por servidores do CEDES durante os eventos e reuniões.
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6 ANEXOS
6.1 EVENTOS DO CEDES COM ÔNUS PARA CÂMARA
Tabela 4

Apresenta os eventos do Cedes de 2019, com data, local, custo do evento e processos EDOC
criados para viabilizar a execução e o sucesso do evento.

CUSTO TOTAL DE TODOS OS EVENTOS DO CEDES

R$ 95.576,24

CUSTO TOTAL DOS EVENTOS DO ESTUDO CIDADES
INTELIGENTES

R$ 92.926,24

NOME DOS EVENTOS DE CIDADES INTELIGENTES

Data

Local

Valor

Reunião Grupo Cidades Inteligentes:
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação
Palestrantes convidados:
 Eduardo Moreira da Costa, diretor geral do laboratório
internacional LabCHIS (Cidades mais Humanas, Inteligentes e
Sustentáveis)
 Jamile Marques, Diretora de Inovação e Fomento da ABES e
Presidente da FECOMÉRCIO de Santa Catarina
 Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, consultor e arquiteto especialista
em Cidades
 Marcos Alberto Bernardo Campos, diretor de inovação da CMC
Industrial e Energia S/A e Presidente do Conselho de
Administração do Instituto Gyntec.

02/07/2019

Sala de
Reuniões
da Mesa

Processo
EDOC

EDOC
422970/2019
PASSAGEM
HOSPEDAGEM
R$ 7.727,00

EDOC
461609/2019
FATURA
HOSPEDAGEM
ALIMENTAÇÃO

Reunião Técnica do Grupo Cidades Inteligentes:
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação
Palestrantes convidados:
 ANA CRISTINA FACHINELLI - Professora na Universidade de
Caxias do Sul - Caxias do Sul e Região, Brasil
 DANIEL LEIPNITZ - Presidente da ACATE - Assoc. Catarinense
de Tecnologia e Diretor Corporativo e de Rel. Humanas na Visto
Sistemas
 DANIEL ANNENBERG - Secretário de Inovação e Tecnologia da
Prefeitura São Paulo
 LEANDRO MOREIRA GARCIA - Presidente da Prodabel Prefeitura de Belo Horizonte
 JULIANA NOLASCO - Gerente de políticas públicas e relações
governamentais do Google Brasil
 WILSON ROBERTO RODRIGUES - Google Brasil

06/08/2019

Sala de
Reuniões
da Mesa

R$ 8.000,00

EDOC
451521/2019
PASSAGEM
HOSPEDAGEM
ALIMENTAÇÃO

EDOC
480829/2019
FATURA

Reunião Temática do Grupo de Estudos Cidades Inteligentes
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação
Palestrantes convidados:
 Celso Camilo - Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia de Goiânia/GO –
SEDETEC
 André Gomyde Porto - Presidente da Rede Brasileira de Cidades
Inteligentes e Humanas
 Daniel Shim de Sousa Esashika - Pesquisador da USP e
especialista em Cidades Inteligentes
 Thiago Camargo Lopes - CEO na Movimento Brasil Digital - São
Paulo
 Wilson Diniz Wellisch – Diretor do Departamento de Inclusão
Digital - MCTIC

EDOC
474571/2019
13/08/2019

Sala de
Reuniões
da Mesa

R$ 4.998,74

EDOC
452909/2019 PASSAGEM
HOSPEDAGEM
ALIMENTAÇÃO
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Cidades Inteligente: VISITA TÉCNICA AO PARQUE
TECNOLÓGICO ITAIPÚ (PTI) EM PARCERIA COM A CDU
Solicitação de passagem aérea, diárias e auxílio embarque e
desembarque





02/09/2019

Foz do
Iguaçu/PR

R$ 1.371,50

EDOC
453003/2019
PASSAGEM
DIARIAS

10/09/2019

Sala de
Reuniões
da Mesa

R$ 8.206,70

EDOC
486655/2019
PASSAGEM
HOSPEDAGEM

Ludimila Penna Lamounier - Consultora Legislativa
Deputado Federal Ricardo Pericar
Deputado Federal Francisco Junior
Rafael Henrique Santos Soares Consultor Legislativo

Reunião Técnica do Grupo Cidades Inteligentes apresentando
CASES
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação
Palestrantes convidados:
 Cel. PM/BA Antônio Magalhães — Superintendente de Telecom
da Secr Seg Pública da Bahia COI
 Tiago Texera — Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da
Saúde (UGPS) Jundiaí: Clínica da Família.
 Prof. Antônio Marcos Alberti - Coordenador da área de IoT - Inatel
 Anderson Correa Boeira — Secretário Adj de Governança e
desenvolvimento de Gramado
 Daniela de Cássia Santos Brito — prefeita de Monteiro Lobato
(SP)
 Graziela Alperstedt — coordenadora do Observatório de Inovação
Social em Cidades Univ. Estado de Santa Catarina (Udesc)
Viagem para Evento Connected Smart Cities São Paulo e visita
técnica aos Transportes Metropolitanos de SP – parceria com a
CDU
Solicitação de inscrição em evento, passagem aérea, diárias e auxílio
embarque e desembarque
 Deputado Federal FRANCISCO JUNIOR
 Deputado Federal DARCÍSIO PERONDI LÍVIA DE SOUZA VIANA
- Consultora Legislativa
 LUDIMILA PENNA LAMOUNIER - Consultora Legislativa

EDOC
468767/2019
17-19/09
/2019

Centro de
Convençõe
s Frei
CanecaSÃO
PAULO-SP

EDOC
512969/2019
R$ 4.930,50
EDOC
517242/2019
EDOC
520611/2019

Audiência com Palestrantes apresentando CASES de Cidades
Inteligentes
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação
 Danilo Conti — Secretário de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Sustentável - Joinville
 Paulo Roberto Guimarães Júnior — Secretário de Mobilidade
Urbana da Prefeitura Municipal de São José dos Campos

01/10/2019

Sala de
Reuniões
da Mesa

EDOC
529003/2019
R$ 8.205,00

 Carlos Alberto Calixto Mattar — Superintendente de Regulação
dos Serviços de Distribuição da Aneel

EDOC
565298/2019

 Leny Mary Goes Toniolo — Assessora Técnica da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba
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Seminário Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis
PARCERIA COM A CDU
Solicitação de coquetel de encerramento

EDOC
534508/2019

Solicitação de passagem aérea e hospedagem para palestrantes:
 Débora Albu -Coordenadora de Programa do Instituto de
Tecnologia & Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio)
 Patrícia de Sá Freire–Professorado Departamento de Engenharia
do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)
 Camila Akemi Karino-Diretora Pedagógica do Geekie
 Beatriz Barreto Brasileiro Lanza Professora, Consultora
 Adriana Brandt Gestora Projeto Tripartitie Itaipu
 Janaina Macke Professora Universidade de Caxias do Sul (UCS)
 Alex Kenya AbikoProfessor Escola Politécnica da USP
 Ruben Delgado – Presidente da Softex- Associação para
Promoção da Excelência do Software Brasileiro
 Michel Oliveira Araújo – Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Inovação de Juazeiro-CE
 Maria Augusta Orofino – Consultora na Área de Capacitação e
Inovação e Professora da ESPM, FGV, HSM, SUstentare e
SENAC
Cidades Inteligente- VIAGEM TÉCNICA PARA Conferência
KCWS2019: SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO NA ERA DO
CONHECIMENTO
Solicitação de inscrição em evento, passagem aérea, diárias e auxílio
embarque e desembarque

EDOC
538651/2019

08/10/2019
De 9h às
18h

EDOC
530.713/2019
Auditório
NEREU
RAMOS

R$ 17.636,80

EDOC
579958/2019
EDOC
578183/2019
EDOC
495178/2019
COFFEE
BREAK

4 a 7/11
2019

Florianópoli
s (SC)

19 a 21/11
2019

BarcelonaEspanha

EDOC
497075/2019

Deputada Federal ANGELA AMIN
VIAGEM TÉCNICA PARA BARCELONA Conferência Smart City
Expo World Congress - CITIES MADE OF DREAMS
PARCERIA COM A CDU SUBCIDA Cidades Inteligente
PARTICIPANTES:
 LUDIMILA PENNA LAMOUNIER- CONSULTORA LEGISLATIVA
CEDES
 Deputado Federal FRANCISCO JR (PSD/GO) – CEDES
 Deputado Federal PR. MARCO FELICIANO (PODEMOS/SP)-CDU
 Deputado Federal GUSTAVO FRUET (PDT/PR)-CDU
 Deputado Federal ZÉ CARLOS (PT/MA)-CDU

DESPESAS COM EVENTO DE LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO

R$ 26.550,00
EDOC
559.077/2019

R$2.650,00

Coquetel e mestre de cerimônia para lançamento da publicação
de CEDES
Financiamento da Educação Superior no Brasil: impasses e
perspectivas

EDOC
557.403/2019

09/07/2019

Salão
Nobre

R$ 2.650,00

EDOC
417002/2018
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6.2 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CRIADOS E/OU TRAMITADOS
PELO CEDES
Tabela 5 Apresenta o número do protocolo, título, destino com data e hora de envio e recebimento de

cada processo administrativo tramitado pelo CEDES em 2019.
Data e hora
de envio
03/01/2019
09:54
17/01/2019
14:36
17/01/2019
16:39
21/01/2019
13:20
25/01/2019
12:17

Protocolo

Título

Destino

200551/2019

Designação de substituto de função comissionada FC-1 A FC-5 quadro efetivo - Juliana Nunes

SEPOV.UT

212313/2019

Termo de Responsabilidade - Inventário 2018 - CEDES

SEFISCOPAT.UT

511870/2018

Informações para o Relatório de Gestão -2018 / CEDES

APROGE.UT

521702/2018

Tecno Trade - DANFE 1682

COALMDEMAP.UT

219342/2019

Elaboração de capa do Relatório do Cedes do Biênio 2017-2018 com
impressão gráfica

DERPD.UT

220439/2019

Comunicação de substituição de função comissionada - Juliana
Nunes David de Almeida

SEPOV.UT

28/01/2019
12:44

28/01/2019
14:58

219342/2019

Elaboração de capa do Relatório do Cedes do Biênio 2017-2018 com
impressão gráfica

CGRAF.UT

01/02/2019
12:30

01/02/2019
14:08

219342/2019

Elaboração de capa do Relatório do Cedes do Biênio 2017-2018 com
impressão gráfica

DG.UT

07/02/2019
14:25

251976/2019

Comunicação de substituição de função comissionada-CEDES

SEPOV.UT

07/02/2019
14:10
15/02/2019
18:39
15/02/2019
18:42
15/02/2019
19:02
18/02/2019
15:40
18/02/2019
15:57
11/04/2019
12:34
11/04/2019
12:35
11/04/2019
12:40
11/04/2019
12:50
16/04/2019
16:33
16/04/2019
16:44
16/04/2019
18:11
24/04/2019
12:23
24/04/2019
14:47
24/04/2019
18:28
24/04/2019
22:17
02/05/2019
12:25
02/05/2019
12:25

251981/2019
252012/2019
251981/2019

Comunicação de Substituição de Função Comissionada - JULIANA
NUNES
Designação de substituto de função comissionada FC-1 A FC-5 quadro efetivo-JULIANA NUNES
Comunicação de Substituição de Função Comissionada - JULIANA
NUNES

SEPOV.UT
SEPOV.UT
SEPOV.UT

251976/2019

Comunicação de substituição de função comissionada-CEDES

SEPOV.UT

328243/2019

Nomeação e Exoneração de CNE-José Antonio Parente

SECNE.UT

328270/2019

Nomeação e Exoneração de CNE-ROSANGELA FORTES DE
CARVALHO

SECNE.UT

328316/2019

Nomeação e Exoneração CNE - Paulo Roberto Benite

SECNE.UT

328346/2019

Nomeação e Exoneração de CNE-Carlos Henrique Rozycki

SECNE.UT

334674/2019

Nomeação-Exoneração CNE-SAVIO LEAO COELHO-CEDES

SECNE.UT

334800/2019

Alteração na estrutura de cargos de natureza especial do CEDES

SECNE.UT

334864/2019
341962/2019
342340/2019
343087/2019
343306/2019
351068/2019
351101/2019

Exoneração de cargo de natureza especial - CNE- PAULO ANTONIO
MOTTA
Exoneração-nomeação para cargo de natureza especial - CNECristiane Campos- CEDES
solicitação de pasta personalizada com o nome do Presidente do
CEDES
Documento de Oficialização de Demanda por Exceção- CEDES PROJETOR

SECNE.UT
SECNE.UT
CGRAF.UT
COAUD.UT

solicitação de conserto de persianas das salas do CEDES

COENG.UT

Exercício de atividade temporária - Cristiane Campos de Freitas CEDES
Exercício de atividade temporária - CNE-SÁVIO LEÃO COELHOCEDES

GABPRESI.UT
GABPRESI.UT

Recebimento
03/01/2019
09:57
17/01/2019
14:42
18/01/2019
14:36
21/01/2019
13:47
25/01/2019
13:23

Recusado
Recusado
18/02/2019
10:31
19/02/2019
11:07
19/02/2019
11:06
11/04/2019
17:07
11/04/2019
17:15
11/04/2019
17:22
11/04/2019
17:28
16/04/2019
16:44
16/04/2019
18:35
Recusado
24/04/2019
14:20
24/04/2019
15:05
24/04/2019
19:15
25/04/2019
11:08
02/05/2019
13:58
02/05/2019
13:58
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358052/2019
364485/2019

solicitação de pasta personalizada com o nome do Presidente do
CEDES
Cadastramento ou descadastramento de servidores para requisição
de material (Exceto gabinetes parlamentares)

COALMDEMAP.UT

07/05/2019
20:12
13/05/2019
12:30

08/05/2019
09:37
13/05/2019
14:24

13/05/2019
12:33

13/05/2019
14:25

14/05/2019
18:09
15/05/2019
12:01
15/05/2019
12:01
17/05/2019
14:24

15/05/2019
13:14
15/05/2019
12:36
15/05/2019
12:36
17/05/2019
15:30

SEORG.UT

364493/2019

Cadastramento ou descadastramento de servidores para requisição
de material (Exceto gabinetes parlamentares)

COALMDEMAP.UT

417002/2018

1- Solicitação de coquetel e mestre de cerimônia para lançamento da
publicação do CEDES - Financiamento do Ensino Superior.

COEVENC.UT

364439/2019

Exercício de atividade temporária - CNE

364417/2019

Exercício de atividade temporária - CNE

417002/2018

1- Solicitação de coquetel e mestre de cerimônia para lançamento da
publicação do CEDES - Financiamento do Ensino Superior.

COEVENC.UT

378059/2019

Exercício de atividade temporária - CNE-SÁVIO LEÃO COELHO
PONTO 119653-CEDES

GABPRESI.UT

22/05/2019
17:25

22/05/2019
19:34

371330/2019

Exercício de atividade temporária - Cristiane Campos de Freitas - Dep GABJosé Priante
PRESI.UT

22/05/2019
17:26

22/05/2019
19:34

381966/2019

Solicitação de impressão de cartão de visita - Presidente CEDES Dep
DEAPA.UT
José Priante e assessor Sávio Coelho

24/05/2019
19:18

27/05/2019
12:00

381966/2019

Solicitação de impressão de cartão de visita - Presidente CEDES Dep
SEORG.UT
José Priante e assessor Sávio Coelho

07/06/2019
17:02

10/06/2019
11:12

397836/2019

Memorando de requisição

DEPES.UT

11/06/2019
16:08

11/06/2019
16:49

417002/2018

1- Solicitação de coquetel e mestre de cerimônia para lançamento da
publicação do CEDES - Financiamento do Ensino Superior.

COREPSECOM.UT

26/06/2019
11:39

26/06/2019
12:30

422970/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES -CEDES

DG.UT

26/06/2019
17:50

26/06/2019
17:53

422970/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES -CEDES

NUPAG.UT

02/07/2019
19:38

03/07/2019
09:31

422970/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES -CEDES

COREPSECOM.UT

05/07/2019
12:16

05/07/2019
12:18

444074/2019

Solicitação de reimpressão de publicações do CEDES

COEDI.UT

11/07/2019
22:25

12/07/2019
10:27

451521/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
6/8 - CEDES

DG.UT

18/07/2019
14:36

18/07/2019
14:37

DG.UT

18/07/2019
14:39

18/07/2019
14:58

DG.UT

19/07/2019
13:12

19/07/2019
13:43

453003/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados para visita técnica ao Parque
Tecnológico de Itaipú – Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes no
dia 26/8 - CEDES

DG.UT

19/07/2019
13:32

19/07/2019
13:43

450964/2019

Memo 09-2019 - Informações acerca de lotação de servidor CEDES
(zb)

COPED.UT

461609/2019

Fatura 15763 - Viamar Viagens e Turismo LTDA - Contrato 2019/110

NUCOL.UT

30/07/2019
18:04
01/08/2019
12:03

31/07/2019
08:48
05/08/2019
10:28

453003/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados para visita técnica ao Parque
Tecnológico de Itaipú – Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes no
dia 26/8 - CEDES

DG.UT

02/08/2019
18:56

05/08/2019
10:01

451537/2019
452909/2019

Solicitação de adicional de embarque/desembarque e alimentação
para convidado do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do
dia 13/8
Solicitação de passagem aérea e alimentação para convidado do
estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia 13/8 - CEDES

GABPRESI.UT
GABPRESI.UT
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468767/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro

DG.UT

05/08/2019
21:32

06/08/2019
09:31

453003/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados para visita técnica ao Parque
Tecnológico de Itaipú – Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes no
dia 26/8 - CEDES

GABPRESI.UT

07/08/2019
17:07

07/08/2019
17:52

474571/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidado do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
13/8

DG.UT

08/08/2019
18:50

08/08/2019
18:54

422970/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES -CEDES

COGEP.UT

484034/2019

lotação de servidora

COREH.UT

09/08/2019
11:34
16/08/2019
13:08

12/08/2019
13:51
19/08/2019
08:20

468767/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro

GABPRESI.UT

19/08/2019
11:14

19/08/2019
11:52

NUCOL.UT

19/08/2019
19:01

20/08/2019
15:31

DG.UT

19/08/2019
19:16

20/08/2019
09:36

480829/2019
486655/2019

Fatura 15881/2019 - Viamar Viagens e Turismo - Contrato
2019/110.0
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
10/9 - CEDES

451521/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
6/8 - CEDES

COMOF.UT

21/08/2019
17:22

22/08/2019
10:48

490372/2019

Solicitação de passagem para servidores do CEDES para Seminário
“Disparidades no Custo das Tarifas de Energia Elétrica no Brasil” em
Belém-PA no dia 26/9

DG.UT

21/08/2019
21:43

22/08/2019
10:08

486655/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
10/9 - CEDES

DG.UT

22/08/2019
19:41

23/08/2019
09:39

495135/2019

Solicitação de coffee-break para 80 pessoas para o Seminário
“Disparidades no Custo das Tarifas de Energia Elétrica no Brasil” em
Belém-PA no dia 26/9

GABPRESI.UT

26/08/2019
19:16

26/08/2019
19:16

495178/2019

Solicitação de dois coffee-break para 70 pessoas para o Seminário
“Aplicação de tecnologia no enfrentamento dos desafios urbanos:
Experiências práticas” no Auditório Freitas Nobre no dia 8/10 CEDES

COREPSECOM.UT

26/08/2019
20:51

27/08/2019
14:56

495285/2019

Solicita-se serviço de conserto de cadeiras com patrimônio 363.893,
363.894 e 363.895 do CEDES

SEROB.UT

27/08/2019
09:30

Recusado

495290/2019

Solicita-se serviço de confecção de chaves dos gaveteiros com
patrimônio: 248.646, 248.647, 248.648, 248.649, 248.650, 248.651,
248.652, 274.745 do CEDES

SEROB.UT

27/08/2019
09:35

Recusado

496350/2019

Solicita-se serviço de confecção de chaves dos gaveteiros com
patrimônio: 248.646, 248.647, 248.648, 248.649, 248.650, 248.651,
248.652, 274.745 do CEDES

SEROB.UT

27/08/2019
16:07

27/08/2019
16:08

496352/2019

Solicita-se serviço de conserto de cadeiras com patrimônio 363.893,
363.894 e 363.895 do CEDES

SEROB.UT

27/08/2019
16:07

27/08/2019
16:09

468767/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro

DG.UT

27/08/2019
16:20

27/08/2019
16:21

497075/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“KCWS2019: SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO NA ERA DO
CONHECIMENTO” em Florianópolis de 4 a 7 de novembro- CEDES

DG.UT

27/08/2019
20:14

27/08/2019
20:37
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499199/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“Smart City Expo World Congress - CITIES MADE OF DREAMS” em
Barcelona de 19 a 21 de novembro - CEDES

DG.UT

28/08/2019
22:33

29/08/2019
09:04

517242/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara para novo Deputado do CEDES Darcísio Perondi no
evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro e visita técnica no
dia 19 de setembro às instalações de Cidades Inteligentes da
Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo

DG.UT

11/09/2019
19:35

11/09/2019
19:38

453003/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados para visita técnica ao Parque
Tecnológico de Itaipú – Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes no
dia 26/8 - CEDES

COMOF.UT

11/09/2019
20:38

12/09/2019
10:05

520611/2019

: Solicitação de autorização de despesa da taxa de inscrição com
ônus adicionais para a Câmara para Deputado do CEDES Francisco
Jr no evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro.

GABPRESI.UT

16/09/2019
08:35

16/09/2019
10:16

520658/2019

Solicitação de aumento do banco de horas e ajuda para conseguir
novos servidores para o CEDES

DG.UT

16/09/2019
09:08

16/09/2019
09:23

520611/2019

: Solicitação de autorização de despesa da taxa de inscrição com
ônus adicionais para a Câmara para Deputado do CEDES Francisco
Jr no evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro.

DG.UT

16/09/2019
10:32

16/09/2019
10:32

452909/2019

Solicitação de passagem aérea e alimentação para convidado do
estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia 13/8 - CEDES

COMOF.UT

18/09/2019
18:12

19/09/2019
11:01

474571/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidado do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
13/8

COMOF.UT

18/09/2019
18:12

19/09/2019
11:01

DG.UT

20/09/2019
18:36

20/09/2019
18:53

DG.UT

23/09/2019
13:33

23/09/2019
13:42

529003/2019

529732/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
01/10
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
01/10

530713/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do Seminário Cidades Inteligentes, Humanas e
Sustentáveis no dia 08/10

DG.UT

23/09/2019
18:44

23/09/2019
18:47

534508/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados adicionais do Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas
e Sustentáveis” no dia 08/10

DG.UT

25/09/2019
23:13

26/09/2019
08:31

536464/2019

Solicitação de mudança de lotação de servidor do DETEC para o
CEDES - Maurício Suhett Spínola

DETEC.UT

27/09/2019
16:25

27/09/2019
17:20

536477/2019

Solicitação de mudança de lotação de servidor do DEMAP para o
CEDES - Rommel Gomes Resende

DEMAP.UT

27/09/2019
16:26

27/09/2019
17:36

536421/2019

Solicitação de mudança de lotação de servidor do DETEC para o
CEDES - Jimes Vasco Milanez

DETEC.UT

27/09/2019
16:26

27/09/2019
17:20

517242/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara para novo Deputado do CEDES Darcísio Perondi no
evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro e visita técnica no
dia 19 de setembro às instalações de Cidades Inteligentes da
Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo

COLOGDEMAP.UT

30/09/2019
15:30

30/09/2019
16:01
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538651/2019

468767/2019

517242/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados adicionais do Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas
e Sustentáveis” no dia 08/10 - CAMILA AKEMI
Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro
Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara para novo Deputado do CEDES Darcísio Perondi no
evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro e visita técnica no
dia 19 de setembro às instalações de Cidades Inteligentes da
Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo

DG.UT

30/09/2019
16:04

30/09/2019
16:10

SEPLAGDEMAP.UT

16/10/2019
20:20

18/10/2019
14:22

SELIQ.UT

16/10/2019
20:44

17/10/2019
08:54

18/10/2019
12:47
18/10/2019
17:08

18/10/2019
13:08
21/10/2019
19:01

18/10/2019
17:09

18/10/2019
17:23

COMOF.UT

18/10/2019
17:35

21/10/2019
17:25

FRCD.UT

22/10/2019
13:31

22/10/2019
13:34

COLOGDEMAP.UT
GABPRESI.UT
COATADECOM.UT

30/10/2019
12:43
30/10/2019
14:59
30/10/2019
15:10

30/10/2019
14:23
30/10/2019
15:21
30/10/2019
16:17

COATADECOM.UT

565298/2019

Fatura 16230 - Contrato 110/2019

567122/2019

Confecção de PASTAS do CEDES com bolso e reimpressão de
DEAPA.UT
FOLDERS das publicações do CEDES
Aquisição de HD para armazenamento de fotos e vídeos das reuniões
DITEC.UT
técnicas e eventos do CEDES

567124/2019
486655/2019

517242/2019

578993/2019
579045/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
10/9 - CEDES
Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara para novo Deputado do CEDES Darcísio Perondi no
evento técnico “CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da
Mobilidade Urbana” nos dias 17 e 18 de setembro e visita técnica no
dia 19 de setembro às instalações de Cidades Inteligentes da
Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo
Solicitação de armários para o Centro de Estudos e Debates
Estratégicos
Solicitação de alteração na estrutura de cargos comissionados do
CEDES

578183/2019

Fatura 16304/2019 - Viamar Turismo

529003/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
01/10

COREPSECOM.UT

30/10/2019
16:26

30/10/2019
18:50

529003/2019

olicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do estudo CIDADES INTELIGENTES da reunião do dia
01/10

COMOF.UT

30/10/2019
19:52

31/10/2019
10:24

579958/2019

Fatura 16320 - Viamar Viagens e Turismo LTDA

COATADECOM.UT

04/11/2019
14:27

04/11/2019
14:38

COMOF.UT

04/11/2019
14:33

05/11/2019
10:42

COMOF.UT

04/11/2019
14:39

05/11/2019
10:40

COMOF.UT

04/11/2019
14:43

05/11/2019
10:39

COLOGDEMAP.UT

05/11/2019
13:52

05/11/2019
14:04

DEMAP.UT

06/11/2019
13:08

06/11/2019
14:52

DETEC.UT

06/11/2019
13:46

06/11/2019
15:43

530713/2019

538651/2019

534508/2019

586473/2019
588320/2019

588377/2019

Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados do Seminário Cidades Inteligentes, Humanas e
Sustentáveis no dia 08/10
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados adicionais do Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas
e Sustentáveis” no dia 08/10 - CAMILA AKEMI
Solicitação de passagem aérea, hospedagem e alimentação para
convidados adicionais do Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas
e Sustentáveis” no dia 08/10
Solicitação de armários para o Centro de Estudos e Debates
Estratégicos
Solicitação de mesa e cadeiras para nova sala de Reuniões do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos
Solicitação de luminárias, tomadas e persiana para área
Administrativa e, mesa e cadeiras para nova sala de Reuniões do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos
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468767/2019

579045/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro
Solicitação de alteração na estrutura de cargos comissionados do
CEDES

SELIQ.UT

SECNE.UT

512969/2019

CONNECTED SMART CITIES

SELIQ.UT

468767/2019

Solicitação de autorização de Missão Oficial com ônus adicionais
para a Câmara dos Deputados e consultores para evento técnico
“CONNECTED SMART CITIES_A Revolução da Mobilidade Urbana”
nos dias 17 e 18 de setembro

NUPAG.UT

06/11/2019
15:52
06/11/2019
16:42
04/12/2019
12:51
04/12/2019
14:16

06/11/2019
16:30
Recusado
05/12/2019
11:45
04/12/2019
14:19
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6.3 ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
Tabela 6 Apresenta os dados das proposições legislativas criadas a partir da de cada estudo do
CEDES.
DISPARIDADES NO CUSTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL (em andamento)
ANO

Proposição

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES

2019

PL ___/2019

Sr. JOSÉ PRIANTE

Dispõe sobre benefícios para Estados produtores de
energia elétrica, altera a lei sobre Tarifa Social de
Energia Elétrica e dá outras providências.

De autoria do
Presidente do
CEDES

SEGURANÇA PÚBLICA: PRIORIDADE NACIONAL: Ano 2018 - Série Estudos Estratégicos. Número 10
Ementa

Relação com
CEDES

ANO

Proposição

Autor (es)

2015

RIC 756/2015

Membros do Centro de Requer ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça informações
Estudos e Debates
acerca do tempo médio de cumprimento de pena em
Estratégicos
regime fechado em determinados crimes.

De autoria dos
membros do
CEDES

2018

PEC Nº , DE 2018

Altera a Constituição Federal para dispor sobre o sistema
Membros do Centro de
de segurança pública, seus órgãos e seu financiamento,
Estudos e Debates
cria o Conselho Nacional de Segurança Pública e dá
Estratégicos
outras providências.

De autoria dos
membros do
CEDES

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: POTENCIALIDADES E
DESAFIOS: Ano 2018 - Série Estudos Estratégicos. Número 9
ANO

2017

2017

2018

2018

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES

Julio Lopes - PP/RJ

Sugere ao Ministro da Educação o estabelecimento de
parcerias com e incentivos às Instituições de Ensino
Superior para o mapeamento econômico-ecológico do
território nacional.

Justificação
baseada no
estudo do
CEDES

INC 4011/2017

Julio Lopes - PP/RJ

Sugere a ao estabelecimento de parcerias com e
incentivos às Instituições de Ensino Superior para o
mapeamento econômico-ecológico do território nacional.

Justificação
baseada no
estudo do
CEDES

INDICAÇÃO Nº ,
DE 2018

Sugere ao Ministério da Educação (MEC) que crie
Programa Nacional de Apoio à Implementação e
Membros do Centro de
Manutenção de Centros de Desenvolvimento Regional
Estudos e Debates
(CDRs) em Instituições de Ensino Superior (IES) e em
Estratégicos
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação
(ICTs).

De autoria dos
membros do
CEDES

INDICAÇÃO Nº ,
de 2018

Sugere ao Ministério da Educação (MEC) que faça
gestões junto à Coordenação de Aperfeiçoamento e
Membros do Centro de Pessoal de Nível Superior (Capes) para que sejam
Estudos e Debates
modificados os critérios de avaliação da pós- -graduação
Estratégicos
stricto sensu, valorizando mais do que atualmente a
extensão e exigindo maior integração entre pesquisa
acadêmica, ensino e extensão.

De autoria dos
membros do
CEDES

Proposição

INC 4068/2017
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Sugere ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) que faça gestões junto à
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) no sentido de
que sejam de que sejam elaborados editais, programas
ou outros instrumentos pertinentes destinados a estimular
a articulação entre empresas, instituições de ensino
Membros do Centro de superior e poderes públicos locais para promover o
De autoria dos
Estudos e Debates
desenvolvimento locorregional, tendo como referência os membros do
Estratégicos
pressupostos estudo “Instituições de ensino superior
CEDES
(IES) e desenvolvimento regional: desafios e
potencialidades” (Câmara dos Deputados) e do projeto
correlato “Participação das universidades e instituições
públicas de ensino e pesquisa no desenvolvimento
regional sustentável”, desenvolvido pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

2018

INDICAÇÃO Nº ,
de 2018

2018

COMISSÃO
Membros do Centro de
GERAL
Estudos e Debates
REQUERIMENTO
Estratégicos
Nº , de 2018

2018

Institui Comitê de Avaliação de Iniciativas de
PROJETO DE
Membros do Centro de
Desenvolvimento Territorial Integrado (CIDTI) e o Prêmio
RESOLUÇÃO Nº , Estudos e Debates
Iniciativas de Desenvolvimento Territorial Integrado
DE 2018
Estratégicos
(PIDTI) da Câmara dos Deputados.

Requer a transformação de Sessão Plenária em
Comissão Geral para fins de debater a temática do
desenvolvimento regional e a instituição de Política
Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT).

De autoria dos
membros do
CEDES
De autoria dos
membros do
CEDES

Brasil 2050 Desafios de uma Nação que Envelhece: Ano 2017 - Série Estudos Estratégicos. Número 8
Relação com
CEDES
Justificação
baseada no
estudo do
CEDES
Justificação
baseada no
estudo do
CEDES

ANO

Proposição

Autor (es)

Ementa

2017

INC 4065/2017

Ronaldo Carletto PP/BA

Sugere a adoção de política integrada voltada à
educação para toda a vida com enfoque na Educação de
Jovens e Adultos (EJA).

2019

PL 205/2019
reapresenta o PL
7770/2017

Roberto de Lucena PODE/SP

2019

PL 5312/2019

Flávia Arruda (PL/DF)

2019
e
2017

PL 176 de 2019
(Dep. Igor Timo)
reapresenta o PL
7346 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para
estabelecer políticas que contribuam com a
empregabilidade do idoso. - 19/12/2017 Apresentação do
Parecer do Relator n. 5 CCJC, pelo Deputado Lincoln
Portela (PRB-MG).

De autoria dos
membros do
CEDES e
reapresentado
pelo Dep. Igor
Timo

2017

PL 8673/2017
apensado ao PL8620/2017

Cristiane Brasil PTB/RJ

Acrescenta o § 6º ao art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade
para Todos (Prouni), para destinar percentual de vagas
ociosas às pessoas idosas

De autoria dos
membros do
CEDES

2017

PL 7347 de 2017
(O número do PL
apresentado
anteriormente
pela Deputada
Cristiane Brasil é
7076 de 2017)

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Altera a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que
“Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências”, e
a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”, para
dispor sobre medidas de promoção do envelhecimento
ativo.

De autoria dos
membros do
CEDES

Altera o Código de Trânsito Brasileiro para instituir
sinalização indicativa de vaga de estacionamento
reservada a idosos, padronizada em todo o território
nacional.
Altera o inciso XV do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS quando o trabalhador tiver idade igual ou superior
a sessenta anos

Justificação
baseada no
estudo do
CEDES
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2017

2017

Indicação 3252 de
2017 (O número
da Indicação
apresentada pela
Deputada
Cristiane Brasil é
3057 de 2017)
Indicação 3253 de
2017 (O número
da Indicação
apresentada pela
Deputada
Cristiane Brasil é
3056 de 2017)

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Sugere ao Sr. Presidente da República a reativação das
ações concernentes ao Compromisso Nacional para o
Envelhecimento Ativo.

De autoria dos
membros do
CEDES

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Sugere medidas relativas à adoção de política integrada
voltada à educação para toda a vida.

De autoria dos
membros do
CEDES

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Sugere ao Ministério da Educação definir, mediante
resolução, a operacionalização da inserção de conteúdos
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso nos currículos dos diversos níveis
da educação básica.

De autoria dos
membros do
CEDES

Sugere medidas relativas à destinação de mais recursos
e esforços para ampliar a oferta de vagas nos cursos de
formação de cuidadores no âmbito do Pronatec.

De autoria dos
membros do
CEDES

Cria a política de apoio ao cuidador informal e ao
atendente pessoal não remunerados de pessoa em
situação de dependência para o exercício de atividades
da vida diária.

De autoria dos
membros do
CEDES e
reapresentado
pelo Dep. Igor
Timo

Modifica a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o
Estatuto do Idoso, para favorecer a inserção e a
participação cultural dos idosos brasileiros.

De autoria dos
membros do
CEDES e
reapresentado
pelo Dep. Igor
Timo

Tipifica crimes contra a pessoa idosa.

De autoria dos
membros do
CEDES e
reapresentado
pelo Dep. Igor
Timo

2017

Indicação 3254 de
2017 (O número
da Indicação
apresentada pela
Deputada
Cristiane Brasil é
3094 de 2017)

2017

Dos Srs. Lúcio Vale e
Indicação 3255 de demais membros do
2017
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

2017
e
2019

PL 174 de 2019
reapresenta o PL
7348 de 2017

2017
e
2019

PL 175 de 2019
reapresenta o PL
7349 de 2017 (PL
Dos Srs. Lúcio Vale e
7070 de 2017
demais membros do
sobre mesmo
Centro de Estudos e
assunto foi
Debates Estratégicos)
apresentado antes
pela Deputada
Cristiane Brasil)

2017
e
2019

PL 187 DE 2019
(Dep. Igor Timo)
reapresenta o PL
7350 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Dos Srs. Lúcio Vale e
demais membros do
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

O Desafio da Mobilidade Urbana: Ano 2015 - Série Estudos Estratégicos. Número 7
ANO

2016

Proposição

Autor (es)

Ementa

PL 5988/2016 Transformado na
Lei Ordinária
13508/2017

Lúcio Vale PR/PA , Ariosto
Holanda , Capitão
Augusto PR/SP , Carlos Melles Institui o Dia Nacional do Ciclista.
- DEM/MG , Evair
Vieira de Melo PV/ES , Jaime Martins
- PSD/MG e outros

Relação com
CEDES

De autoria dos
membros do
CEDES
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2016

PL nº 5.010, de
2016

Lúcio Vale - PR/PA,
Ariosto Holanda PDT/CE, Carlos Melles
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, tendo em
- DEM/MG, Evair de
vista aperfeiçoar as diretrizes da Política Nacional de
Melo - PV/ES, Paulo
Mobilidade Urbana.
Teixeira - PT/SP,
RemídioMonai PR/RR e outros

2017

PL 7114 de 2017

Lúcio Vale - PR/PA ,
Ronaldo Benedet PMDB/SC

2016

PL nº 5.009, de
2016

2016

PL nº 5.011, de
2016

2016

PEC 244/2016

2016

2016

2016

Lúcio Vale - PR/PA,
Ronaldo Benedet PMDB/SC, Beto
Rosado - PP/RN,
Cabo Sabino - PR/CE,
Cristiane Brasil PTB/RJ, Félix
Mendonça Júnior PDT/BA e outros
Lúcio Vale - PR/PA,
Ronaldo Benedet PMDB/SC, Ariosto
Holanda - PDT/CE,
Beto Rosado - PP/RN,
Cabo Sabino - PR/CE,
Carlos Melles DEM/MG e outros

De autoria dos
membros do
CEDES

Dispõe sobre o financiamento pela União das ações de
capacitação e gestão em mobilidade urbana.

De autoria dos
membros do
CEDES

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a proteção do pedestre e do ciclista.

De autoria dos
membros do
CEDES

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
autodenominada Estatuto da Cidade, para exigir análise
de mobilidade urbana nos Estudos de Impacto de
Vizinhança.

De autoria dos
membros do
CEDES

Dos Srs. Lúcio Vale,
Ronaldo Benedet e
outros

De autoria dos
Acrescenta a alínea “d” ao inciso II do § 4º e o § 5º ao art.
membros do
177 da Constituição Federal.
CEDES

PEC 243 de 2016

Dos Srs. Lúcio Vale,
Ronaldo Benedet e
outros

Altera o art. 160 e o art. 241 da Constituição Federal,
para permitir que a União condicione a entrega das
parcelas de arrecadação de tributos que cabem a outros
entes federativos ao pagamento dos débitos do ente
recebedor com consórcios públicos; e para permitir a
transferência direta para os consórcios públicos dos
recursos de que trata o art. 159, inciso I, alíneas “a”, “b”,
“d” e “e”

De autoria dos
membros do
CEDES

Indicação nº
2.198, de 2016

Lúcio Vale - PR/PA,
Ronaldo Benedet PMDB/SC, Ariosto
Holanda, Beto Rosado
- PP/RN, Capitão
Augusto - PR/SP,
Cabo Sabino - PR/CE,
Carlos Melles DEM/MG e outros

Sugere a adoção de medidas voltadas à integração das
ações desenvolvidas pelo Ministério das Cidades, com
atenção especial para a mobilidade urbana.

De autoria dos
membros do
CEDES

Indicação nº
2.199, de 2016

Lúcio Vale - PR/PA,
Ronaldo Benedet PMDB/SC, Ariosto
Holanda, Beto Rosado
- PP/RN, Capitão
Augusto - PR/SP,
Cabo Sabino - PR/CE,
Carlos Melles DEM/MG e outros

Sugere a adoção de medidas e ações visando a melhoria
da governança da Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

De autoria dos
membros do
CEDES
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2016

Indicação nº
2.200, de 2016

Lúcio Vale - PR/PA,
Ronaldo Benedet PMDB/SC, Ariosto
Holanda - PDT/CE,
Beto Rosado - PP/RN,
Capitão Augusto PR/SP, Cabo Sabino PR/CE, Carlos Melles DEM/MG e outros

Sugere a adoção de medidas visando ao financiamento
dos planos de mobilidade urbana e a capacitação dos
agentes do poder público municipal envolvidos na
elaboração desses planos, bem como a realização de
campanhas de conscientização da população sobre o
tema.

De autoria dos
membros do
CEDES

Arco Norte: um Desafio Logístico: Ano 2016 - Série Estudos Estratégicos. Número 6
Ementa

Relação com
CEDES

Dos Srs. Lúcio Vale e
Indicação nº 2619, demais membros do
de 2016
Centro de Estudos e
Debates Estratégicos)

Sugere ao Poder Executivo a revogação do Decreto nº
8.129, de 2013, que instituiu a política de livre acesso ao
Subsistema Ferroviário Nacional e tratou da Valec nas
concessões ferroviárias.

De autoria dos
membros do
CEDES

Requerimento de
Urgência
6212/2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

Requer regime de urgência na apreciação do Projeto de
Lei nº 3.729, de 2004, e seus apensos.

De autoria dos
membros do
CEDES

SBT-A 1 CAPADR
=> PL 3729/2004
(EMENDA
SUBSTITUTIVA
GLOBAL
AO PROJETO DE
LEI NO
3.729/2004)

Comissão de
Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural

Dispõe sobre o processo de licenciamento ambiental,
regulamenta o art. 225, inciso IV da Constituição Federal
e o art. 10º da Lei 6.938 de 1981.

De autoria dos
membros do
CEDES

2017

RI nº 2819 de
2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

Requer seja encaminhado pedido escrito de informação
De autoria dos
ao Advogado-Geral da União a respeito de dados sobre o
membros do
tempo que grandes obras ficam paradas em virtude de
CEDES
concessão de liminares pela Justiça

2017

Projeto de Lei nº
7230 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

De autoria dos
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dispor
membros do
sobre a contratação de projetos e serviços de consultoria
CEDES

2017

Projeto de Lei nº
7229 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

De autoria dos
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dispor
membros do
sobre modalidades de garantias e dá outras providências
CEDES
De autoria dos
membros do
CEDES

ANO

Proposição

2016

2017

Autor (es)

2017

Projeto de Lei nº
7228 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

Regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal,
para instituir normas gerais voltadas à realização de
licitações e à celebração de contratos no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e dá outras providências

2017

Projeto de Lei nº
7227 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

Altera a Lei nº 12.379, de 6 janeiro de 2011, que dispôe
sobre o Sistema Nacional de Viação

De autoria dos
membros do
CEDES

2017

PEC 321 de 2017

Dos Srs. Lúcio Vale,
Remidio Monai outros

Dá nova redação aos arts. 108,165 e 175 da Constituição
Federal

De autoria dos
membros do
CEDES

Instrumentos de Gestão Das Águas: Ano 2015 - Série Estudos Estratégicos. Número 5
ANO

2015

Proposição

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES

PL nº 1.907, de
2015

Lúcio Vale - PR/PA,
Félix Mendonça Júnior
- PDT/BA,Capitão
Augusto - PR/SP,
Cristiane Brasil PTB/RJ e outros

Altera dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos e dá outras providências

De autoria dos
membros do
CEDES
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2015

Sugere ao Poder Executivo a criação de um Grupo de
Trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) para se manifestar quanto às propostas
de alteração da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997
(“Lei das Águas”) contidas no Projeto de Lei ...., de 2015,
de autoria do Centro de Estudos e Debates Estratégicos
(Cedes).

Indicação

De autoria dos
membros do
CEDES

Capital Empreendedor: Ano 2014 - Série Estudos Estratégicos. Número 4
Relação com
CEDES
Justificação
Dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à baseada no
criação dessas empresas, e dá outras providências.
estudo do
CEDES

ANO

Proposição

Autor (es)

2018

PL 9590/2018

Jhc - PSB/AL

PLP nº 446, de
2014

José Humberto PSD/MG, Inocêncio
Oliveira - PR/PE, Dr.
Paulo César - PR/RJ e
outros

Estabelece incentivos, inclusive por meio do
aprimoramento do ambiente de negócios no País, aos
investimentos efetuados em participações empresariais
por meio de capital empreendedor.

De autoria dos
membros do
CEDES

RIC nº 4.618, de
2014

José Humberto PSD/MG,Inocêncio
Oliveira, Dr. Paulo
César e outros

Requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda
referentes à estimativa de impacto orçamentário e
financeiro do Projeto de Lei Complementar nº 446, de
2014, que “dispõe sobre o aprimoramento do ambiente
de negócios no País e estabelece incentivos aos
investimentos efetuados mediante participações
empreendedoras”.

De autoria dos
membros do
CEDES

Indicação n°
6.635, de 2014

José Humberto PSD/MG, nocêncio
Oliveira - PR/PE, Dr.
Paulo César - PR/RJ e
outros

Sugere uma abordagem para a elaboração da
regulamentação à Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007,
que “institui o Fundo de Investimento em Participações
em Infraestrutura (FIP-IE) e o Fundo de Investimento em
Participação na Produção Econômica Intensiva em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) e dá
outras providências”.

De autoria dos
membros do
CEDES

Sugere a adoção de medidas que permitam ao
exequente o acesso, de forma centralizada, à informação
dispersa nos diversos serviços notariais ou de registro
quanto à existência ou inexistência de bens passíveis de
serem indicados à penhora ou arresto, de maneira a
possibilitar a averbação do direito de preferência do
credor no referido registro ou serviço notarial.de Lei de
autoria do Centro de Estudos e Debates Estratégicos
(Cedes).

De autoria dos
membros do
CEDES

Sugere a elaboração de regulamentações, pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de Seguros De autoria dos
Privados, que objetivem a expansão dos investimentos
membros do
de sociedade seguradoras e de resseguradores em
CEDES
fundos de investimento em participações.

2014

2014

2014

2014

Indicação nº
6.636, de 2014

José Humberto PSD/MG ,Inocêncio
Oliveira - PR/PE, Dr.
Paulo César - PR/RJ e
outros

2014

Indicação nº
6.637, de 2014

José Humberto PSD/MG ,Inocêncio
Oliveira - PR/PE, Dr.
Paulo César - PR/RJ e
outros

Ementa

Minerais Estratégicos e Terras-Raras: Ano 2014 - Série Estudos Estratégicos. Número 3
ANO

Proposição

Autor (es)

Projeto de Lei

Ementa

Relação com
CEDES

Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para
estimular investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e criar uma participação especial no setor mineral.

De autoria dos
membros do
CEDES

Desafios à Convivência com a Seca: Ano 2014 - Série Estudos Estratégicos. Número 2
ANO

Proposição

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES
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2007

Emenda

Emenda nº 1 ao Substitutivo da CMADS ao Projeto de
Lei nº 2.447, de 2007 (apenso o Projeto de Lei nº 328, de
2007)

De autoria dos
membros do
CEDES

2007

Emenda

Emenda nº 2 ao Substitutivo da CMADS ao Projeto de
Lei nº 2.447, de 2007 (apenso o Projeto de Lei nº 328, de
2007)

De autoria dos
membros do
CEDES

2007

Emenda

Emenda nº 3 ao Substitutivo da CMADS ao Projeto de
Lei nº 2.447, de 2007 (apenso o Projeto de Lei nº 328, de
2007)

De autoria dos
membros do
CEDES

Projeto de Lei

Dispõe sobre a remissão e a renegociação das dívidas
rurais que especifica.

2013

Emenda

Emenda ao PLV nº

, da MPV nº 610, de 2013.

2013

Emenda

Emenda ao PLV nº

, da MPV nº 610, de 2013.

De autoria dos
membros do
CEDES
De autoria dos
membros do
CEDES
De autoria dos
membros do
CEDES

A Revisão da Lei de Patentes: (Inovação em Prol da Competitividade Nacional - Ano 2013 - Série Estudos
Estratégicos. Número 1
ANO

Proposição

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES

2013

PL nº 5.402, de
2013

Newton Lima Neto e
Dr. Rosinha

Altera a Lei n.º 9.279/96, de 14 de maio de 1996, para
revogar o parágrafo único de seu art. 40, alterar seus
artigos 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C, e acrescentar os
artigos 31-A e 43-A; e altera a Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro, de 1999, para alterar seu artigo 7º.

De autoria dos
membros do
CEDES

Cria, no âmbito da Casa Civil da Presidência da
República, o Conselho de Direitos de Propriedade
Intelectual – CoDiPI; extingue o Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual – GIPI, vinculado à Câmara de
Comércio Exterior – CAMEX; e revoga o Decreto de 21
de agosto de 2001, que cria o GIPI.

De autoria dos
membros do
CEDES

2013

Proposta de
Decreto

Série Cadernos de Trabalhos e Debates
PERDAS E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS: ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO: Ano 2018 - Série Cadernos
de Trabalhos e Debates. Número 3
ANO

Proposição

Autor (es)

Ementa

Relação com
CEDES

2017

INDICAÇÃO Nº ,
DE 2017

Deputados Lúcio Vale,
Evair Vieira de Melo e
outros

Sugere a formulação de Plano Nacional de
Armazenamento de Grãos, com ênfase no
armazenamento em nível de fazenda.

De autoria dos
membros do
CEDES

2018

PROJETO DE LEI Lúcio Vale, Evair
Institui a Política Nacional de Educação Alimentar e
Nº , DE 2018
Vieira de Melo e outros Nutricional do Consumidor.

De autoria dos
membros do
CEDES
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6.4 FOLDER DO CEDES
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