MEMBROS DO CEDES NO BIÊNIO 2015-2016

ESTUDOS EM ANDAMENTO

Presidente

Tema: Segurança Pública
Iniciado em 2015, o estudo “Segurança Pública” tem como objetivo traçar um panorama da segurança pública no País, analisando
os muitos e complexos aspectos da grave crise que o setor atravessa
e oferecendo alternativas para a elaboração de um pacto sobre segurança envolvendo todas as unidades da Federação. Resultado de
seminários e da participação de renomados especialistas, a obra recebeu também contribuições da sociedade por meio de um fórum on-line
no portal e-Democracia.
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Tema: As Instituições de Ensino Superior e o Desenvolvimento Regional
O objetivo do estudo “As
Instituições de Ensino Superior e
o Desenvolvimento Regional”, iniciado em 2015, é subsidiar políticas públicas que induzam as instituições brasileiras a abrigar ações
mais articuladas de planejamento e desenvolvimento local/regional, aproveitando
o potencial das universidades e institutos federais para formar mão
de obra qualificada e
multiplicar conhecimentos técnico-científicos.
Uma das ações que o
estudo identifica como

necessária é o incentivo para a
constituição de Centros de Desenvolvimento Regional. Entre os benefícios esperados estão a incorporação tecnológica; a melhoria
d o s processos, da eficiência e
da logística; e o fortalecimento do associativismo e
do empreendedorismo.
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BIÊNIO 2015/16 PRESIDÊNCIA: Lúcio Vale
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) é um
órgão técnico-consultivo, jurisdicionado ao Presidente da Câmara dos Deputados, que, com o suporte de equipes multidisciplinares da Consultoria Legislativa, desenvolve estudos de caráter
inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do País. É formado por um colegiado de 11
parlamentares e um presidente. Durante o biênio de 2015/2016,
o Cedes esteve sob a presidência do Deputado Lúcio Vale (PR/
PA), o qual, juntamente com os membros do colegiado, definiu
temas de notória relevância nacional para serem estudados,
promoveu seminários, reuniões técnicas, workshops e fóruns,
sempre com a presença de autoridades, gestores, acadêmicos
e representantes da sociedade civil. O destaque de sua gestão
foi o estudo Arco Norte: um desafio logístico.

INSTRUMENTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
Lançado em 2015, o estudo
“Instrumentos de Gestão das Águas”
reflete as questões complexas que a
sociedade brasileira tem que enfrentar para garantir a segurança hídrica
das futuras gerações. O racionamento
imposto à capital do País enfatizou a
urgência dos problemas relacionados
ao manejo da água e deu ainda maior
visibilidade a esta publicação do Cedes,
que analisa o assunto sob as perspectivas econômica, social e ambiental. Ao final são propostos um
Relator:
projeto de lei e uma indicação
Deputado Félix Mendonça Júnior
ao Executivo para aprimorar a
Coordenação:
Lei das Águas, com ênfase no
Consultor Legislativo
fortalecimento dos Comitês de
Maurício Boratto Viana
Bacias Hidrográficas.

ARCO NORTE: UM DESAFIO LOGÍSTICO
O estudo “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. O trabalho apresenta dez proposições legislativas voltadas à previsibilidade dos investimentos governamentais, à racionalidade dos processos de licenciamento ambiental, ao emprego de práticas mais eficientes de contratação de grandes obras
pelo setor público e à garantia de maior segurança jurídica para
os investidores.

A publicação “Brasil 2050: os desafios de uma Nação que
envelhece”, lançado em 2017, 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. Ao final do trabalho são apresentadas
nove proposições legislativas, inclusive, a que tipifica os crimes
contra as pessoas idosas.
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O DESAFIO DA MOBILIDADE URBANA
O estudo “O Desafio da Mobilidade Urbana”, publicado em
2015, procurou refletir sobre o impasse vivido na área de mobilidade urbana, em função do esgotamento dos atuais modelos
de transporte em boa parte das cidades brasileiras. São discutidas as principais questões colocadas para os gestores públicos,
pressionados a oferecerem respostas rápidas para os problemas acumulados. Além de sugerir mudanças na legislação, o
trabalho aponta ações necessárias em todos os níveis de governo, ampliando, assim, o leque de opções para o planejamento,
de curto e longo prazos.

BRASIL 2050 - OS DESAFIOS DE UMA
NAÇÃO QUE ENVELHECE

O estudo “Avanços do Marco Legal da Primeira Infância”
reúne artigos que abordam os seguintes temas: 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 que culminaram
com a sanção da Lei nº 13.257/2016, que se convencionou chamar Marco Legal da Primeira Infância.
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