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Conselhão tem 61% das recomendações atendidas 

Governo regulamenta 
Marco Legal de CT &I
O Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I) acaba 
de ser regulamentado pelo governo 
federal. Trata-se de uma demanda 
muito aguardada pelo conjunto de 
conselheiros do CDES, pois 
permitirá acelerar o desenvolvimento 
tecnológico do país. 

Documento Único de 
Identidade é lançado 
O documento é mais uma resposta 
às recomendações feitas pelo 
Conselhão ao presidente Temer. A 
proposta surgiu das atividades do 
grupo de trabalho de 
"desburocratização e modernização 
do Estado" e foi apresentada pelo 
colegiado no início de 2017. 

https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=c76e6cfeb4&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=c76e6cfeb4&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=45fc34cd0b&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=45fc34cd0b&e=8dc5d5f311


Titulação supera meta 
pactuada com CDES
O governo anunciou novos números 
sobre a reforma agrária e o apoio à 
agricultura familiar. As titulações 
foram mais que o dobro do que 
havia sido acordado com o 
Conselhão. A iniciativa permite aos 
pequenos produtores acesso ao 
sistema bancário. 

Governo federal lança o 
Simplifique!
A medida atende recomendação do 
CDES. O grupo de trabalho de 
“desburocratização e modernização 
do Estado” sugeriu a simplificação 
do atendimento a cidadãos e 
empresas por meio da revisão do 
Decreto nº 6.932/2009, também 
conhecido como Decreto da Boa-Fé. 

Cidadãos já podem acessar 
o Painel de Monitoramento
Iniciativa do Brasil Eficiente, o Painel 
de Monitoramento permite conferir 
informações e indicadores sobre 
serviços prestados por órgãos e 
entidades federais. A digitalização e 
simplificação de serviços públicos foi 
amplamente discutida em grupo de 
trabalho do Conselhão. 

https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=092e54136e&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=092e54136e&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=4100fc25fc&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=4100fc25fc&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=a32119b811&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=a32119b811&e=8dc5d5f311


INTERNACIONAL 

CES e CDES: efetividade e 
institucionalização
O Conselhão participou do Encontro 
Bilateral para Intercâmbio de 
Experiências e Boas Práticas com o 
Conselho Econômico e Social (CES) 
da Espanha. A efetividade na 
entrega de resultados à sociedade e 
a institucionalização de instâncias de 
diálogo foram destaques da pauta. 

Futuro do trabalho é tema 
de debate entre conselhos
O impacto das novas tecnologias 
digitais no futuro do trabalho foi 
objeto de discussão durante o 
Encontro Bilateral para Intercâmbio 
de Experiências e Boas Práticas 
entre o CES e o CDES. A 
conselheira do CDES Dorothea 
Werneck liderou o debate. 

Revolução digital na pauta 
de espanhóis e brasileiros 
Durante o encontro entre o CES e o 
CDES, no início do mês, o 
conselheiro Reginaldo Arcuri falou 
da importância que o Conselhão 
vem dando à revolução digital. Ele 
falou sobre os desafios nessa área e 
sobre os avanços obtidos pelos 
setores público e privado. 

https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=936404d404&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=936404d404&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=9a2fb0b005&e=8dc5d5f311
https://cdes.us15.list-manage.com/track/click?u=7fa0e65cc97e655edc8a01ff7&id=9a2fb0b005&e=8dc5d5f311



