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APRESENTAÇÃO

A despeito de 2008 ter sido um ano eleitoral, quando é co-
mum um arrefecimento dos trabalhos no Poder Legislati-
vo, surpreendeu-nos o fato de a Comissão da Amazônia, 

Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional ter apre-
sentado um balanço extremamente positivo de suas atividades. 
E, mais importante, vir se consolidando como o grande fórum 
de debates dos problemas enfrentados não apenas pela Região 
Norte/Nordeste, mas por todos aqueles que pensam o país.

Hoje, há um consenso de que a Amazônia é uma questão glo-
bal e sobretudo nacional, que vem levando o mundo acadêmico – 
principalmente entidades como a Academia Brasileira de Ciên-
cias (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) – a defender que o desenvolvimento da região depende, 
predominantemente, da capacidade de gerar e aplicar produtiva-
mente o conhecimento, bem como de sua ampla disseminação 
dentro do conceito de sustentabilidade. Não restam dúvidas de 
que à Ciência, Tecnologia e Inovação cabem contribuições cru-
ciais no enfrentamento desse desafio.

Pensando nisso, esta Comissão priorizou e realizou no último 
mês de novembro, com bastante êxito, o II Simpósio Amazô-
nia: O Desafio do Modelo de Desenvolvimento. O evento 
passou a fazer parte da agenda anual da Câmara dos Deputados e 
das grandes atividades do Congresso Nacional pela sua dimensão 
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e importância, como se vê nos relatórios das suas mesas de abertu-
ra, executivas e temáticas constantes desta separata. 

Todos, no entanto, estamos convencidos de que é preciso 
transformar em realizações concretas o discurso em prol da 
Amazônia, fazendo com que a região seja realmente prioriza-
da: o seu bioma representa um terço do território nacional, é 
a maior reserva de biodiversidade e a maior selva úmida  do 
planeta, respondendo  por cerca de 20% da água doce da Terra. 
Se esses dados atiçam a cobiça do mundo, parecem não ter ain-
da sensibilizado o Estado brasileiro. As quatro emendas desta 
Comissão ao Orçamento da União de 2008, até o momento, 
não foram disponibilizadas, deixando à míngua áreas como a 
capacitação de recursos humanos e outros setores que estão a 
exigir maciços investimentos.

Como amazônidas, no entanto, os membros desta Comissão 
aprenderam a resistir e a lutar pelos seus objetivos. Tivemos vá-
rios encontros com ministros de Estado, comunidade acadêmi-
ca, lideranças regionais e autoridades do governo para tratar das 
questões da Amazônia e deste Colegiado. Pela segunda vez, esta 
Comissão participou da reunião anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), convidada que foi para de-
bater este ano, na Universidade de Campinas (SP), o tema “O 
Desafio da Ciência e Tecnologia na Amazônia – Susten-
tabilidade, Orçamento e Desenvolvimento”.

Reunimo-nos, ainda, com reitores das Universidades de Pe-
queno Porte dos Estados da Amazônia com vistas a trabalhar 
por um Orçamento que priorize investimentos em pesquisa, ci-
ência e tecnologia na região. Em 18 de setembro, sob a coor-
denação desta presidente, a Comissão da Amazônia participou, 
em Belém (PA), do Fórum Regional “Novas Modalidades de 
Investimentos em Ciência e Tecnologia na Amazônia: 
Superando as Desigualdades”, evento que reuniu reitores 
e dirigentes das Universidades, Institutos Públicos de Pesquisa 
da Amazônia e representantes do Ministério da Ciência e Tec-
nologia para discutir parâmetros de investimentos adequados 
à realidade Amazônica e ao Plano Amazônia Sustentável (PAS). 
Além da definição de propostas comuns a todas as instituições 
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da Amazônia, encaminhadas à CAINDR, foi deliberado que o 
Fórum se tornaria uma instância permanente de debates e arti-
culação dos órgãos de pesquisa científica da região.

Preocupados com um orçamento real para a Amazônia, esta 
Comissão criou, este ano, uma Subcomissão Permanente de 
Orçamento, sob a presidência do Deputado Francisco Pracia-
no. E nossas ações foram além: Em 2008 foram apreciados pela 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional 133 Requerimentos, 24 projetos e mensagens 
do Executivo, realizadas 28 audiências públicas que trataram de 
temas importantes e polêmicos. Nessas reuniões, aprofundaram-
se  debates enriquecedores, como aqueles com a presença de li-
deranças indígenas, das comunidades tradicionais, ministros e 
ministras de Estado, lideranças religiosas e políticas, produtores 
e trabalhadores rurais ou simples homens e mulheres do povo. 
Todos  vieram a Brasília ou a esta Comissão dar os seus depoi-
mentos de vida, prestar esclarecimentos ou informações, trazer 
o seu protesto, reivindicações, apresentar o contraditório ou 
buscar soluções. Muito contribuíram para o êxito das atividades 
deste Colegiado em 2008 e com importantes subsídios para o 
trabalho parlamentar.

Merece destaque, ainda, o fato de o Ministério dos Transpor-
tes, por iniciativa desta Comissão, ter criado pela Portaria n° 152, 
de 11 de junho de 2008, um Grupo de Trabalho para Definição 
de Tecnologias e Investimentos no Transporte Fluvial de Passa-
geiros e de Cargas, questão de grande impacto na Amazônia e 
que levou esta Comissão a várias e produtivas reuniões. Graças 
ao trabalho deste Colegiado e da bancada da Amazônia no Con-
gresso Nacional, também chegamos ao final do ano com uma 
proposta de um Novo Modelo de Regularização Fundiá-
ria para a Amazônia, apresentado dentro do Plano Amazônia 
Sustentável (PAS) pelo ministro da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger.

Não temos dúvidas de que, com suas ações, esta Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional vem contribuindo de forma satisfatória, e com a neces-
sária abordagem multidisciplinar, para a qualificação do debate 
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político e a definição de políticas públicas adequadas ao novo 
modelo de desenvolvimento, que tenha como diretriz a susten-
tabilidade e a justiça social, para a Amazônia e as regiões mais 
carentes do país.

Deputada Janete Capiberibe
Presidente da Comissão da Amazônia, Integração 

Nacional e de Desenvolvimento Regional
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As Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados muito 
representam para o processo democrático brasileiro por ser um 
importante fórum de debates e que têm também por finalidade 
“apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e 
sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos 
planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentá-
ria da União no âmbito da sua área de atuação”, como determina 
o Regimento Interno da Casa.

Criada em 1997, a “Comissão da Amazônia” – uma das maio-
res conquistas no Legislativo das bancadas parlamentares dos 
nove Estados da Região Amazônica (Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) 
teve ampliada as suas atribuições. Em março de 2004, passou a 
ser denominada “Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional” com as seguintes competências 
regimentais:

a) tratar de assuntos relativos à região amazônica, 
especialmente:
1. integração regional e limites legais;
2. valorização econômica;
3. assuntos indígenas;
4. caça, pesca, fauna, flora e sua regulamentação;
5. exploração dos recursos minerais, vegetais e 

hídricos;

I – Por que uma Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional
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6. turismo;
7. desenvolvimento sustentável;

b) desenvolvimento e integração da região amazônica; 
planos regionais de desenvolvimento econômico e 
social; incentivo regional da Amazônia;

c) desenvolvimento e integração de regiões; planos re-
gionais de desenvolvimento econômico e social; in-
centivos regionais;

d) planos nacionais e regionais de ordenação do territó-
rio e de organização político-administrativa;

e) assuntos de interesse federal nos Municípios, Esta-
dos, Territórios e no Distrito Federal;

f) sistema nacional de defesa civil; política de combate 
às calamidades;

g) migrações internas.
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-

volvimento Regional não se limita apenas às suas atribuições re-
gimentais mas também se mostra presente e atuante na busca de 
esclarecimentos para outros temas que solicitam a manifestação 
do Poder Legislativo.
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II – Ações realizadas pela CAINDR em 2008

2.1  POLíTICA DE TRANSPORTE FLuVIAL
Os assuntos referentes à navegação fluvial na Amazônia rece-

beram especial atenção desta Comissão durante o ano de 2008.
Merecem destaque a realização da Audiência Pública DIRE-

TRIZES E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS CONCERNENTES 
À NAVEGAÇÃO FLUVIAL NA REGIÃO AMAZÔNICA, em 23 
de março, na Câmara dos Deputados, e a promoção de Semi-
nário Temático sobre A SEGURANÇA NO TRANSPORTE HI-
DROVIÁRIO NA AMAZÔNIA, em 13 de junho, na Cidade de 
Manaus (AM).

A principal contribuição da Comissão para a solução dos pro-
blemas concernentes à navegação fluvial nos rios amazônicos, 
no entanto, foi articular junto ao Ministério dos Transportes e ao 
Ministro Alfredo Nascimento a criação de um Grupo de Trabalho 
(GT) com vistas à elaboração de uma Política Pública de Trans-
porte Fluvial para a Amazônia e de um Centro de Referência em 
Tecnologia Naval para a formação de condutores e construtores 
de embarcações seguras e adequadas à realidade da região.

Em paralelo a essa articulação, a CAINDR consultou as Uni-
versidades Federais do Pará e do Rio de Janeiro, a Universidade 
de São Paulo, a Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, a Universidade do Vale do Itajaí e a Faculdade de Tec-
nologia de Jaru – instituições que possuem em suas respectivas 
grades curriculares cursos de Engenharia Naval ou afins – sobre 
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a existência de centros, departamentos e/ou grupos de pesquisa-
dores que trabalham nessa questão ou que têm estudos realiza-
dos ou em andamento sobre o tema.

Em 11 de junho, aproximadamente 20 (vinte) dias após a pri-
meira reunião no Ministério dos Transportes para articular a cria-
ção do GT, o Ministro Alfredo Nascimento baixou a Portaria n.º 
152 criando esse Grupo de Trabalho exclusivamente no âmbito 
do Ministério, mas com a previsão da participação da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regio-
nal (CAINDR) em suas reuniões.

Esta Comissão, contudo, entendia que o problema exigia  o 
envolvimento de outros atores do governo, como os Ministé-
rios da Educação e da Ciência e Tecnologia, do Comando da 
Marinha, além de instituições da sociedade civil. Com esse 
pensamento, a Presidente Janete Capiberibe e demais membros 
deste Colegiado também se reuniram, no dia 21 de maio, com o 
Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares 
de Moura Neto e, posteriormente, com o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Sérgio Resende. Hoje, o Ministério dos Transportes 
reconhece a necessidade de se ampliar a composição desse GT, 
enriquecendo os debates.

Foram realizadas 3 (três) reuniões desse Grupo de Trabalho do 
Transporte Fluvial: nas cidades de Brasília (16/7), Manaus (7/8) 
e Belém (18/9). A CAINDR esteve representada em todas essas 
reuniões, com uma atuação forte e propositiva. 

Por meio desta Comissão, os membros do GT tomaram ci-
ência da existência de 8 (oito) Projetos de Lei, autorizativos, 
para a criação de Escolas Técnicas Federais de Construção Naval, 
um indicativo na formulação de políticas públicas para o setor. 
Além disso, foi destacada a importância da inserção da educação 
profissional e tecnológica nas atividades relacionadas à cadeia 
produtiva da construção naval e do transporte fluvial de cargas 
e passageiros na Amazônia, configurada como modalidade de 
transporte de baixo impacto ambiental e vinculada à técnicas 
tradicionais dos povos ribeirinhos. 

A CAINDR defendeu, ainda, que o conhecimento tácito dos 
mestres artesãos navais construtores de embarcações de madeira – 
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não codificado cientificamente – seja preservado e disseminado 
como um aliado à inserção de novas tecnologias e técnicas pro-
dutivas harmônicas com a dinâmica socioeconômica regional. 
Para a presidente, Deputada Janete Capiberibe, é necessário “for-
mar técnicos de engenharia naval de nível médio para a cons-
trução naval de caráter artesanal, semi-industrial e industrial”. 
Em sua opinião, tais profissionais seriam essenciais à produção 
regional e local, como também para o aproveitamento da capila-
ridade da rede fluvial da Amazônia.

PORTARIA N° 152, DE 11 DE JuNHO DE 20081

Institui Grupo de Trabalho 
para estudos sobre o trans-
porte fluvial de passageiros 
e cargas. 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV 
da Constituição, e 

Considerando a necessidade de definir Políticas Públicas para 
o transporte fluvial de passageiros e cargas;

Considerando a importância da articulação dos vários setores 
envolvidos com a questão do transporte fluvial de passageiros e 
cargas; e

Considerando as manifestações da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara Fe-
deral e de vários setores ligados ao transporte fluvial de passagei-
ros e cargas; resolve:
 Art 1o Instituir, no âmbito do Ministério dos Transportes, 

Grupo de Trabalho de Transporte Fluvial de Passa-
geiros e Cargas, com as seguintes atribuições:

 I – Diagnosticar a atual situação do transporte 
fluvial de passageiros e cargas no país;

� Publicada no Diário Oficial da União em �2 de junho de 2008.
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 II – Propor diretrizes para formulação de Políticas 
Públicas para o transporte fluvial de passagei-
ros e cargas.

 Art 2o O Grupo de Trabalho de que trata o artigo ante-
rior será constituído pelos titulares dos seguin-
tes Órgãos e entidades:

 I – Secretaria de Fomento para Ações de Trans-
portes, que o coordenará;

 II – Gabinete do Ministro de Estado dos Transportes;

 III – Secretaria de Política Nacional de Transportes;

 IV – Departamento do Fundo da Marinha Mercante;

 V – Agência Nacional de Transportes Aquaviários;

 VI – Diretoria Aquaviária do Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes;

 VII – Administração das Hidrovias da Amazônia 
Ocidental.

 Art 3o o Grupo de Trabalho de Transporte Fluvial de 
Passageiros e Cargas, no desempenho de suas 
atribuições, deverá, sempre que possível, con-
vidar representantes da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e Desenvolvimento 
Regional da Câmara Federal e de Setores da So-
ciedade ligados ao tema.

 Art 4o Todas as despesas relacionadas com a participa-
ção dos representantes no mencionado Grupo 
de Trabalho correrão à conta de dotações orça-
mentárias dos respectivos órgãos públicos e en-
tidades privadas que ali se façam representar.

 Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Alfredo Nascimento
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2.2 II SIMPÓSIO DA AMAzôNIA:  
      O DESAFIO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO”

Dias 5 e 6 de novembro de 2008
Auditório Nereu Ramos
Anexo II da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

APRESENTAÇÃO
Em 2007, a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 

Desenvolvimento Regional (CAINDR) da Câmara dos Deputados 
realizou o I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacio-
nal, com a presença do vice-presidente da República, José Alen-
car Gomes, de oito ministros de Estado, governadores da Região 
Norte, representantes da comunidade científica, lideranças de 
trabalhadores , de empresários e das comunidades tradicionais 
da região, estudantes de todos os níveis, dentre outros. O princi-
pal objetivo desse I Simpósio foi debater o Plano Amazônia Sus-
tentável – PAS. Foi uma etapa importante de planejamento do 
plano que envolveu o Congresso Nacional e diversas instituições 
do Poder Público e da Sociedade Civil.

A questão do Modelo de Desenvolvimento adequado às es-
pecificidades amazônicas também esteve presente em todas as 
discussões desse I Simpósio. Ficou implícita no conjunto de te-
máticas como ordenamento territorial, inclusão social, infra-es-
trutura, financiamento, produção, cultura e outras. Constituiu-
se em desafio para a implantação dos planos nacionais Programa 
Amazônia Sustentável (PAS) e Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC).

Nos dias 5 e 6 de novembro de 2008, foi a vez do II SIMPÓSIO 
AMAZÔNIA: O DESAFIO DO MODELO DE DESENVOLVIMEN-
TO, que já vem fazendo parte dos grandes eventos realizados 
anualmente pela Câmara e preencheu uma lacuna importante 
nas etapas de planejamento e gestão do desenvolvimento da 
Amazônia Brasileira. Com a presença de um público recorde e 
palestrantes credenciados, avançou nos êxitos obtidos com o I 
Simpósio e trabalhou com as conquistas do Poder Público e da 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

24
Relatório de atividades 2008

Sociedade Civil na gestão dos recursos amazônicos. Defendeu, 
ainda, a  formulação e nova leitura de planos e projetos, a partir 
do recorte da sustentabilidade e compreensão da complexidade 
ambiental nas ações estatais e privadas implantadas e planejadas 
para a região.

O Modelo de Desenvolvimento para a Amazônia é uma 
questão central diante do aquecimento global e dos debates tra-
vados internacionalmente e no Brasil acerca do uso dos recursos 
naturais e sua repercussão para o futuro da humanidade e das 
populações regionais.

Quem ganha e quem perde com as formas de desenvolvimen-
to da Amazônia ao longo dos séculos? Grandes intelectuais e po-
etas do Brasil e da Amazônia como Darcy Ribeiro, Celso Furtado, 
Benedicto Monteiro, Dalcídio Jurandir e Ruy Barata, há muitos 
anos nos apontam as múltiplas e sutis nuances da vida econô-
mica e sociocultural, da dimensão físico-territorial dos caminhos 
ribeirinhos, da alma dos homens das florestas e das 807 cidades 
dos nove Estados da Amazônia Legal.

Historicamente, o Estado Brasileiro apresenta dificuldade em 
incorporar esta dimensão amazônica e a racionalidade regional 
sustentável aos modelos de políticas públicas. O Modelo de De-
senvolvimento para a Amazônia dialoga com a visão de plane-
jamento do futuro da vida na Amazônia, no Brasil e no mundo.

As diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas de transpor-
te rodoviário e fluvial e o padrão de financiamento das cadeias 
produtivas na Amazônia são dois claros exemplos da força e das 
implicações para o território amazônico do Modelo de Desenvol-
vimento adotado ao longo dos anos e reproduzido atualmente.

O II SIMPÓSIO AMAZÔNIA: O DESAFIO DO MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO realizou cinco mesas temáticas, um ato 
solene de abertura e duas mesas executivas (precedendo e suce-
dendo as Mesas Temáticas). As mesas temáticas foram: MODE-
LO DE TRANSPORTES; MODELO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA; 
MODELO DE SAÚDE NA AMAZÔNIA; MODELO DE GESTÃO 
AMBIENTAL e MODELO DE PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO, 
com um resumo de suas atividades nesta Separata.
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As mesas executivas coordenaram e sistematizaram, na aber-
tura e no fechamento do Simpósio, as discussões das mesas te-
máticas em torno do MODELO DE DESENVOLVIMENTO dese-
nhado consensualmente no evento. As mesas foram compostas 
por especialistas e dirigentes públicos e da sociedade, que busca-
ram harmonizar os entendimentos em torno das propostas do 
simpósio e da consolidação dos entendimentos comuns.

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional da Câmara dos Deputados buscou, 
com a realização desse evento, contribuir para a consolidação de 
um Modelo de Desenvolvimento adequado à macro-realidade 
e às especificidades microrregionais amazônicas. Essa é uma ta-
refa gigantesca e complexa, envolvendo o Poder Público e a So-
ciedade Civil, em parceria com o Senado Federal, a Subcomissão 
Permanente da Amazônia do Senado Federal e as Bancadas dos 
Estados da Amazônia Legal, com a cooperação e colaboração de 
diversas entidades públicas e sociais.

ATO SOLENE DE ABERTuRA

1o Secretário da Câmara dos Deputados, Dep. Osmar Serraglio (E); Presidente da SBPC, Marco 
Antônio Raupp; Capitão-de-Mar-e-Guerra Kleber Teixeira, Presidenta da CAInDR, Dep. Ja-
nete Capiberibe; Dep. Francisco Praciano; Superintendente da SuDAM, Djalma Bezerra e Dir.
da Embrapa, Tatiana Sá.
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�º Secretário da Câmara dos Deputados
Osmar Serraglio
Presidenta da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional
Deputada Janete Capiberibe
Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM)
Djalma Bezerra Mello
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC)
Marco Antônio Raupp
Diretora Executiva da Embrapa
Tatiana Sá
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Kleber Teixeira
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen- 
to Regional
Deputado Francisco Praciano

1. Eixos Centrais dos Pronunciamentos

Reformulação da infra-estrutura regional: confrontar al-
ternativas hidroviária, ferroviária e rodoviária.
Exploração de hidrocarbonetos e potencial hidrelétrico. 
Áreas protegidas ocupam 40% da Amazônia Legal e isso 
não é um impedimento ao progresso.
Amazônia é estratégica para a soberania nacional e 
para a inserção do Brasil no cenário internacional com 
a proteção da biodiversidade e mitigação das mudan- 
ças climáticas. 
É fundamental para o  desenvolvimento do País.
A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do planeta, mas 
transporte hidroviário não é prioridade para o governo. 

2. O que destacou a presidente da Comissão da Amazônia:

Deputada Janete Capiberibe: “Estamos ainda tateando na 
base do erro e do acerto quando se discute a Amazônia. Todos 
os segmentos que formam a nossa diversa sociedade precisam 
ser ouvidos”.

•

•
•

•

•
•
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3. Principais propostas:

Coadunar as oportunidades de produção de bens com a 
redução de desigualdades sociais.

4. Principais acordos:

Novo marco – Lei 11204/2006 criando o Sistema Flores-
tal Brasileiro (SFB) e a gestão de florestas públicas para 
produção sustentável.

5. O que defendeu cada setor:

SBPC: O incremento substancial de ciência na Amazô-
nia e a promoção do conhecimento na região, como 
também a inserção da racionalidade científica ao debate 
sobre a Amazônia. 
Governo: a adoção de um processo de desenvolvimento 
que resulte em ganhos sociais e preservação ambiental.

6. Alternativas: 

Ampliação de bases existentes para se fazer pesquisa e criação 
de novos agentes para trabalhar em desenvolvimento de Ciên-
cia e Tecnologia e inovações na região. Reuniões da SBPC, nesse 
sentido, vêm ocorrendo na Amazônia.

MESA EXECuTIVA 1 – MODELO DE DESENVOLVIMENTO

1o Secretário da Câmara dos Deputados, Dep. Osmar Serraglio (E); Presidente da SBPC, Marco 
Antônio Raupp; Capitão-de-Mar-e-Guerra Kleber Teixeira, Presidenta da CAInDR, Dep. Ja-
nete Capiberibe; Dep. Francisco Praciano; Superintendente da SuDAM, Djalma Bezerra e Dir.
da Embrapa, Tatiana Sá.

•

•

•

•
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Coordenadora da Mesa
Deputada Janete Capiberibe (PSB/AP)
Expositores
Ex-Governador do Amapá e Ex-Senador da República – João Capiberibe; 
e Subsecretário de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República – Daniel Barcelos Vargas.
Debatedores
Coordenadora-Geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Uni-
versidade Federal do Estado do Pará (NAEA–UFPA) – Edna Maria Ramos 
Castro; e Professor e Pesquisador na Área de Educação Ambiental – Nil-
son Moulin.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Luciano Castro (PR/RR), Márcio Junqueira (DEM/RR), Paulo 
Rocha (PT/PA) e Silas Câmara (PSC/AM).
Programa
A Mesa apresentou  um panorama do cenário de modelos de desenvolvi-
mento implantados historicamente na Amazônia até os atuais planos de 
desenvolvimento. Fez apresentação da proposta metodológica de traba-
lho e os grandes desafios dos modelos das cinco Mesas Temáticas (Trans-
portes; Produção; Ciência e Tecnologia; Saúde e Gestão Ambiental) .

RELATÓRIO

1. Eixos Centrais:

Panorama de cenários de modelos implantados histori-
camente na Amazônia. 
Rio Amazonas é o sistema nervoso da região: todos são 
ribeirinhos. O rio é o caminho natural.
Modelo do desenvolvimento sustentável é o que mais 
se aproxima da realidade amazônica.
Melhorias dos modelos de gestão .
Preocupação com Amazônia é global.
Questão fundiária: custo da terra é muito barato, fiscali-
zação é inadequada.
Rebanho bovino dobrou nos últimos anos e contribuiu 
para aumento do desmatamento.
Carga tributária é imprópria e sem  fiscalização por par-
te da sociedade civil.

•

•

•

•
•
•

•

•
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2. Principais falas:

João Capiberibe: “Há uma grande demanda por commodities 
da Amazônia. É preciso pensar políticas públicas adaptadas às 
realidades das populações locais.”

Daniel Bacelos Vargas: “A Amazônia ocupa o centro do ima-
ginário nacional e oferece oportunidade de se construir novo 
modelo de desenvolvimento”.

Edna Maria Ramos Castro: “O Estado do Amazonas desenvol-
ve portfólio de valorização da floresta. É o estado que tem mais 
florestas preservadas.” 

3. Principais proposições:

Povo da Amazônia poderia contribuir para regular o cli-
ma utilizando práticas mais sustentáveis.
Redirecionar créditos na Amazônia e redirecionamen-
to geral dos créditos dos principais bancos, principal-
mente Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO). 
Projeto de Lei 3455 que redireciona investimentos do FNO 
e define que 50% deste seria destinado ao financiamento 
da cadeia produtiva da biodiversidade da Amazônia.
Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) e Produtos 
Florestais Madeireiros (PFM) – financiar manejo de PFM 
ajudaria outras indústrias também com valores agrega-
dos de produtividade local.
Organizar trajetória legal, rápida e decisiva da posse in-
segura da terra para posição de propriedade plena com 
regularização fundiária urbana e rural.
Criação de uma agência executiva ligada à Presidência, 
mas que não seja agência fundiária: auxiliar estados e 
municípios na regularização fundiária.
Fomentar transporte multimodal para superar o isola-
mento da Amazônia: asfaltamento da BR-163, término 
da Ferrovia Norte-Sul, construção da  Hidrovia Teles-
Pires-Tapajós, melhoria das rotas aéreas e criação de 
rede de estradas vicinais. 

•

•

•

•

•

•

•



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

30
Relatório de atividades 2008

Criar redes de Ciência e Tecnologia com escolas mé-
dias com vistas à formar a população para lidar com 
novas tecnologias e atrair a comunidade científica para 
a Amazônia.

4. Principais itens acordados:

50% de redirecionamento do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO) seria o ideal, mas apre-
senta problemas de execução.
Adensamento das cadeias produtivas locais é consenso: 
Construção de rede de pólos industriais.
Legislação existente: posses de até100ha podem ser 
regularizadas por doação direta; de 100 e 1500ha pela 
venda direta sem licitação; de 1500 a 2500ha somente 
via licitação, e as com mais de 2500ha necessitam de 
autorização do Congresso Nacional.

5. O que defendeu cada setor:

Parlamentares: pacto entre governo, empresariado e so-
ciedade civil para implantar uma nova maneira de rela-
cionamento com a natureza na Amazônia. 
Governo: facilitar a regularização das terras da Amazô-
nia causando choque na ilegalidade fundiária, expondo 
grileiros e abrindo caminho para a tomada de suas ter-
ras. É preciso a cooperação entre estados e municípios 
para resolver o problema fundiário. União deve ficar na 
posição de retaguarda.

6. Alternativas: 

Para manter crescimento da pecuária, estados poderiam 
concentrar esforços e investimentos na modernização 
da gestão, na melhoria da tecnologia de manejo para 
aumentar produtividade sem aumentar desmatamento.
Com a regularização rápida, se conseguiria uma revolu-
ção na Amazônia brasileira: varredura fundiária.
Novas alternativas de desenvolvimento sustentável para 
populações da Amazônia a fim de conseguirem sobrevi-
ver dos recursos da região. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Substituir atividades dominantes nas áreas de expansão 
do desmatamento por atividades sustentáveis 
Reorganização da agricultura nas áreas de Cerrado recu-
perando as pastagens abandonadas e degradadas com 
investimentos do estado. 

MESA TEMÁTICA 2 – MODELO DE TRANSPORTES

Coord. Construtores navais Baixo-TO, Roberto Pina (E); Sec. Ministério dos Transportes, 
Pedro Carvalho; Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz; Dep. Vanessa Grazziotin; Capitão-de-Mar-
e-Guerra Milton Benevides dos Guaranys; Dir. Estaleiro-Escola no MA, Luiz Phelipe Andrès e 
Pres. da Atrac, Alessandra Pontes.

Coordenadora da Mesa
Deputada Vanessa Grazziotin (PC do B/AM).
Palestrantes
Major-Brigadeiro-do-Ar – Jorge Cruz de Souza e Mello;
Capitão-de-Mar-e-Guerra – Milton Benevides dos Guaranys; 
Secretário de Fomento e Ações de Transporte do Ministério dos Trans-
portes – Pedro Carvalho; Diretor do Estaleiro-Escola Sítio Tamancão, 
no Estado do Maranhão – Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès; e 
Presidente da Associação Preserve a Amazônia – Marcos Mariani.
Debatedores
Presidente da Associação dos Armadores dos Transportes de Carga e 
Passageiros do Estado do Amazonas (ATRAC) – Alessandra Pontes; e 
Coordenador dos Construtores Navais do Baixo Tocantins – Roberto 
Pina Oliveira.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Natan Donadon (PMDB/RO), Elcione Barbalho (PMDB/PA), 
Gladson Cameli (PP/AC) e Ilderlei Cordeiro (PPS/AC).

•

•
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Programa
Discutiu planejamento e gestão da malha de transportes na Amazônia, 
especialmente o modal hidroviário. Abordou aspectos socioeconômi-
cos e ambientais relacionados à construção naval, navegação fluvial, 
segurança e conforto do transporte fluvial na região. Debateu aspectos 
relativos a modelos adequados de embarcações e políticas de educação, 
qualificação e financiamento da frota e pessoal. Alternativas do modal 
aéreo para suprir o modal fluvial em época de baixa dos rios (seca).

RELATÓRIO

A dimensão continental e as características geográficas do ter-
ritório amazônico representam enorme desafio para a consolida-
ção de um sistema de transportes capaz de promover a integração 
regional e o apoio a comunidades isoladas. A baixa densidade 
demográfica, associada a dificuldades naturais na implantação 
de projetos de infra-estrutura, torna imperativa a participação do 
poder público como agente promotor e indutor do desenvolvi-
mento dos transportes na Amazônia.

Duas modalidades de transporte merecem especial atenção 
no que diz respeito à promoção de investimentos e concessão de 
crédito na região: a aviação e a navegação fluvial. A primeira é 
a alternativa mais eficiente para o suprimento logístico de guar-
nições militares e de cidades encravadas na selva, especialmente 
no período das águas baixas. No entanto, sem a regularização dos 
aeródromos clandestinos que hoje se espalham pela Amazônia, 
e da sua posterior melhoria, a aviação local continuará a cum-
prir apenas parte de seu grande potencial. A segunda alternati-
va, o transporte hidroviário, é a mais adequada para promover, 
em larga escala, o trânsito de mercadorias e pessoas na região. 
A construção de pequenos portos e o apoio à modernização da 
frota são passos indispensáveis para que essa vocação chegue a 
bom termo.
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES AO PODER EXECuTIVO
Conduzir política de modernização da frota mercante, 
mediante apoio técnico e financeiro;
Intensificar a fiscalização exercida sobre as embarcações;
Reformar e homologar dezenas de aeródromos, hoje em 
situação irregular;
Enfatizar o papel da Força Aérea Brasileira como suporte 
aéreo a regiões isoladas, nas quais a aviação comercial 
não opera.

MESA TEMÁTICA 3 – MODELO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Dir. Museu Emilio Goeldi, nilson Gabas (E); Dir. Inpa, Adalberto Val; Sec. MCT, Luiz 
Antônio de Castro; Presidenta da CAInDR, Dep. Janete Capiberibe; Pres. SBPC, Marco Antô-
nio Raupp; Pres. Finep, Luis Fernandes e Reitor da ufra, Marco Aurélio nunes. 

Coordenadora da Mesa
Deputada Janete Capiberibe (PSB/AP)
Palestrantes
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do 
MCT – Luiz Antônio Barreto de Castro; Presidente da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência (SBPC) – Marco Antônio Raupp; e 
Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) – Luís Manuel 
Rebelo Fernandes.
Debatedores
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) – Adal-
berto Luís Val; Reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia 

•

•
•

•



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

34
Relatório de atividades 2008

(UFRA) – Marco Aurélio Nunes; e Diretor Adjunto do Museu Paraense 
Emílio Goeldi – Nilson Gabas Júnior.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Marcelo Serafim (PSB-AM), Marinha Raupp (PMDB/RO), Lira 
Maia (DEM/PA), Carlos Souza (PP/AM) e Moreira Mendes (PPS/RO). 

Programa
Abordou padrões de financiamento em pesquisas, ciência e tecnologia 
para a Amazônia. Tratou das desigualdades regionais (Sul – Norte) e in-
tra-regionais (Universidades Federais de Pequeno Porte) na distribuição 
dos recursos para pesquisa científica, tecnológica e educação superior 
no Brasil e na Amazônia. Discutiu modelos de financiamento de pes-
quisas aplicadas voltadas às diretrizes do PAS e à sustentabilidade am-
biental (biotecnologia, fármacos etc).

RELATÓRIO

Em sua exposição no Painel Modelo de Ciência e Tecnologia, 
durante o II Simpósio da Amazônia: O Desafio do Modelo de 
Desenvolvimento, o secretário de Políticas e Programas do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Barreto, repre-
sentando o ministro Sérgio Rezende, disse que é preciso fazer um 
esforço de convergência para a promoção do desenvolvimento 
da região. Sugeriu a organização de uma “rede temática regio-
nal”, nos moldes da instituída na região Nordeste, que reúne 30 
instituições e está voltada para a formação de doutores.

“Hoje nós estamos com 280 doutorandos no Nordeste. A pri-
meira turma, de 2006, está com 106 teses em andamento”, in-
formou. Disse que o apoio dos Secretários Estaduais de Ciência 
e Tecnologia é fundamental para isso. Essa rede teria conselho 
diretor e conselho executivo, e funções executivas. 

Para o secretário, “um dos maiores problemas da Amazônia 
é o desflorestamento. A questão da Amazônia significa fazer um 
grande aporte de recursos. Não é possível fazer mágica”, assegu-
rou. O poder público, federal e estadual e as fundações precisam 
alocar recursos para a região. “Nós estamos alocando R$ 26 bi-
lhões para a Amazônia e semi-árido”, completou. As principais 
propostas do secretário são:
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criar a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Ama-
zônia Legal;
instituir o fórum de discussão, reunindo academia, go-
verno federal, secretários estaduais de Ciência e Tecno-
logia e empresas, para discutir o desenvolvimento sus-
tentável da Amazônia; 
identificar substâncias de alto valor agregado na região 
que possam ser exploradas de maneira sustentável.

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci-
ência (SBPC), Marco Antônio Raupp, disse que o desenvol-
vimento da Amazônia é uma fonte de preocupação antiga da 
entidade. Segundo ele, é preciso que haja políticas para promo-
ver a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região. 
“São esses três aspectos, o econômico, o social e o ambiental, 
que vão dar sustentabilidade política para a Amazônia. Hoje, 
somos questionados, na visão geopolítica, quanto à soberania 
que temos lá”, alertou. 

O presidente da SBPC disse que a entidade, há nove anos, pro-
pôs a meta de formar 10 mil cientistas para a Amazônia. “Desde 
então, passamos a racionalizar essa proposta e estamos apoiando 
as ações da Academia Brasileira de Ciências, que criou uma co-
missão para discutir a sustentabilidade da Amazônia”. 

Ele informou que esse tema será amplamente debatido na 
próxima reunião da SBPC, em 2009, que acontecerá em Manaus. 
“A comunidade científica entende que o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico é fundamental para dar sustentabilidade ao 
desenvolvimento do País”, disse. “Essa é uma questão nacional 
que precisa ser enfrentada pelos cidadãos comprometidos com o 
futuro do País”, conclamou.

Raupp traçou um paralelo entre a Amazônia e a Antártida, 
apontando semelhanças e diferenças. Lá, segundo ele, a ocu-
pação é orientada pelos projetos científicos e tecnológicos das 
diversas nações, o que é positivo. No entanto, na Amazônia, o 
país deve assumir o comando da exploração. “A Amazônia não 
é a Antártida do mundo. A Amazônia é nossa e, para sustentar 
isso, temos que promover processos de desenvolvimento basea-
dos em Ciência e Tecnologia (C&T). O Programa de Aceleração 

•

•

•
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do Crescimento (PAC) prevê R$ 40 bilhões em quatro anos, que 
permite operacionalizar esse nível de investimentos em ações 
concretas de C&T”, afirmou. 

Segundo ele, o papel do governo é  estimular todos os segmen-
tos a se envolver nessas atividades, “mas os institutos ligados aos 
ministérios são essenciais para indicar, na floresta do desconhe-
cido, onde vamos aplicar os novos investimentos”. O palestrante 
afirmou que o Ministério da Educação está mais avançado que o  
MCT em termos de operacionalização das potencialidades de in-
vestimentos. “As nossas pontas de lança para o desenvolvimento 
da Amazônia, que são os institutos, não podem ficar na situação 
em que estão”. As principais propostas  da SBPC são: 

políticas para promover a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental da região;
fortalecer e aparelhar os institutos ligados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia na região;
renovar o quadro de pessoal dos institutos de pesquisa 
e das universidades;
envolver os diversos atores sociais, como setor privado, 
setor público e sociedade, nos esforços para incremen-
tar a política de C&T;
fortalecer o papel do MCT na formação de recursos huma-
nos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na Amazônia;

estabelecer um escritório da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) ,do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
na região norte;
levar instituições com competência na área de biotec-
nologia para a Amazônia; 
incentivar o crescimento das pequenas universidades

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
Luís Manuel Rebelo Fernandes, disse que o Brasil é referência 
mundial em razão de ter um Sistema de Ciência e Tecnologia 
consolidado, comparado a outros países em desenvolvimento. 
Observou que o País tem uma taxa de 2% dos artigos publicados 
em revistas científicas internacionais, mas que há uma grande 
concentração de pesquisas nas regiões desenvolvidas.
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“A Amazônia concentra a maior riqueza de patrimônio gené-
tico do mundo e, portanto, é uma base estratégica para qualquer 
projeto de desenvolvimento ambientalmente sustentável que o 
Brasil queira desenvolver”, assegurou. Segundo ele, a soberania 
brasileira na região é continuamente questionada em fóruns in-
ternacionais. “Há que se ter mecanismos de preservação da Ama-
zônia para além da soberania brasileira, mas a compreensão que 
preside é de que ciência e tecnologia, vinculadas à inovação, são 
o caminho para a efetiva e plena integração da Amazônia no 
esforço nacional de desenvolvimento. 

Para o presidente da FINEP, há uma espécie de clamor nacional 
pelo desenvolvimento da Amazônia, mas que se traduz em ações 
desconexas muitas vezes dentro do próprio ministério. “O Progra-
ma Amazônia Sustentável (PAS) é crucial porque procura integrar 
uma série de medidas para fomentar o desenvolvimento sustentá-
vel da Amazônia”,disse. As sugestões apresentadas no debate são:

estabelecer uma política nacional de consolidação, inte-
gração e expansão do sistema de inovação nas empresas;
apoiar programas estratégicos que incluam o desenvol-
vimento da Amazônia;
estabelecer ações de promoção do desenvolvimento so-
cial da Amazônia.
coordenar e vincular as diversas ações de fomento à ci-
ência e tecnologia no âmbito do governo federal. 

Luis Fernandes explicou que a política da FINEP, princi-
pal agência de fomento do MCT, que gerencia os recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), é focada em quatro eixos: 

oferta pública de uma infra-estrutura de rede para a ati-
vidade de pesquisa, por meio da incorporação da Ama-
zônia na Rede Nacional de Pesquisa (RNP);
construção de infra-estrutura de redes metropolitanas 
em Belém e Manaus, para integrar as universidades e 
institutos de pesquisa na região Amazônica.
definição de projetos estruturantes em C&T, em parce-
ria com os governos estaduais, 
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definição de programas de infra-estrutura, como o 
PROINFRA, voltados para as universidades. 

O presidente da FINEP disse que foram criados recursos de sub-
venção, que é o aporte não-reembolsável, para empresas e incuba-
doras de empresas. E que também estão sendo investidos recursos 
nas universidades e centros de pesquisa, com destaque para a Re-
gião Amazônica. Citou alguns exemplos, como o Programa para 
Fitomedicamentos e Fitocosméticos e o Edital Nacional da Subven-
ção Econômica, ambos com o objetivo de fomentar a inovação das 
empresas na região. A FINEP também está destinando recursos para 
o programa do biocombustível nacional; o programa pesqueiro, e o 
programa de zoneamento econômico e ecológico de oleaginosas.  

Segundo Luiz Fernandes, entre 2007 e 2008, o FNDCT realizou 
65 operações, sendo R$ 73,4 milhões em recursos liberados; R$ 
31 milhões em subvenção e R$ 2,4 milhões em ações de crédito. 
Quanto aos projetos, foram aprovados, entre 2007 e 2008, proje-
tos de infra-estrutura no valor de R$ 15 milhões; R$ 12,2 milhões 
para institutos de pesquisa; R$ 6 milhões para infra-estrutura da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP); 7,7 milhões para o 
setor de construção naval e R$ 5 milhões para novos campi. 

No mesmo período, foram aprovados 23 projetos de subven-
ção na Região Norte, no valor de R$ 38,7 milhões, além da am-
pliação do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresa (PAPPE), 
subvenção, que visa a parceria entre o MCT e as Fundações de 
Amparo à Pesquisa estaduais (FAP), via FINEP, para  financiar 
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos e pro-
cessos inovadores empreendidos por pesquisadores que atuem 
diretamente ou em cooperação com empresas de base tecnológi-
ca. Entre os projetos aprovados, estão o do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital (SBTV) e o de imageamento radar.

O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), Adalberto Luís Val, disse que a Amazônia gera 10% do 
PIB brasileiro e, portanto, precisa receber, no mínimo, o equiva-
lente a 10% dos investimentos feitos no País. Ele explicou que a 
Amazônia representa 61 por cento do território brasileiro e abriga 
uma população de 21 milhões de habitantes. Destacou que a flo-
resta não é só brasileira, nem sul-americana, porque abrange tam-
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bém a Guiana, que é francesa. “O principal gargalo da Amazônia 
não é mais investimento. Nos últimos anos, ele ampliou-se muito. 
O que falta, segundo ele, são recursos humanos capacitados. 

Segundo Val, os principais institutos da região, como o Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi e o INPA em Manaus não têm mais 
do que 220 doutores. “Estamos formando mais de 11 mil dou-
tores por ano no Brasil. Temos que ter uma política adequada 
para deslocar esses recursos humanos para a Amazônia. Para isso, 
precisamos oferecer infra-estrutura, abrir concursos e ter salários 
para fixar esses recursos na região”, sugeriu. 

Acrescentou que manter cientistas na Amazônia é uma ques-
tão de soberania. “Soberania não é a presença do Exército ou da 
Aeronáutica, mas é a presença do Estado, por meio do conhe-
cimento da cultura e da economia da região. 70% dos artigos 
publicados sobre a Amazônia não têm autor brasileiro. Se artigo 
publicado é conhecimento, só temos 30% da informação sobre a 
região. Esse é o tamanho do buraco”, alertou. 

Val defendeu a definição de um novo marco regulatório para 
a exploração na Amazônia e o aumento dos investimentos, mas 
ressaltou que o essencial é estruturar processos de fixação de 
recursos humanos. “Bolsas de estudo não são recursos adequa-
dos para isso, pois são instrumentos de capacitação de pessoal”, 
comparou. Segundo ele, nem mesmo os 150 doutores formados 
por ano, em média, nas universidades da região permanecem na 
Amazônia, indo em busca de melhores remunerações no Cen-
tro Sul do País. Frisou, ainda, que para a Amazônia ocidental, a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é o segundo grande 
gargalo, em função da falta de capacidade da rede para suportar 
o volume de informações que trafega por ela. 

O diretor do INPA alertou que é preciso traçar o mapa da diver-
sidade biológica da Amazônia. “Estamos dando de mão beijada o 
mapeamento da diversidade biológica da Amazônia, porque nós 
damos a estrutura e não a função. Os estrangeiros pegam a nossa 
estrutura e fazem a função”, explicou. Entre as propostas apresen-
tadas para promover o desenvolvimento da Amazônia, estão:

destinar 10% do total de investimentos públicos para a 
região Amazônica;
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criar comitê científico e tecnológico nacional, para co-
ordenar as atividades na região;
definir política para fixação de doutores na Amazônia;
criar novos institutos científicos e tecnológicos na região;
modernizar a legislação para elevar a produção científi-
ca no Brasil, relativa à importação de material para pes-
quisa; contratação de pessoal, etc;
estabelecer novas regras para contratação por cinco 
anos, renovável por mais cinco anos.

Marco Aurélio Nunes, reitor da Universidade Federal Rural 
da Amazônia (UFRA), disse que “a formação de recursos huma-
nos é o ponto chave para o desenvolvimento da Amazônia”. Re-
forçou que um dos maiores problemas da academia hoje é a fuga 
de doutores. Exemplificou que, na UFRA, 8% dos doutores pe-
diram demissão. “Em Paraopebas, 35% saíram porque passaram 
em concursos nas regiões Sul e Sudeste. Em Santarém, 25% dos 
doutores já saíram, porque não há política de fixação dos dou-
tores”. Destacou que também é difícil fixar mestres e doutores 
em informática nas universidades do norte do País. Segundo o 
reitor, mais de 80% dos especialistas nessa área pedem demissão 
das universidades em menos de dois anos, por questão salarial. 
“Nenhuma universidade pode crescer sem uma política de fixa-
ção de pessoal”. As propostas feitas pelo expositor são: 

promover a mobilidade dos grupos de pesquisa;
estabelecer política de fixação de doutores;
definir incentivos para fixação de especialistas em Tecno-
logia da Informação (TI) nas universidades da região.

Apesar de 30%  dos recursos para pesquisa serem aplicados na 
Amazônia, há assimetrias, porque a maioria desses grupos são do 
Sul e Sudeste. Quando termina o programa, toda a infra-estrutu-
ra fica no Sul e Sudeste, enfatizou o reitor da UFRA.

O diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nilson Gabas, 
destacou que um dos maiores problemas enfrentados pela sua 
instituição é o envelhecimento dos quadros de pesquisa. “Dos 20 
doutores do Goeldi, oito já podem se aposentar”, exemplificou. 
Também sugeriu maior diálogo entre o Ministério da Ciência e 
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Tecnologia e o Ministério da Educação e Cultura, para impulsio-
nar o programa de formação de doutores no País, via Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). 
Disse que é preciso fortalecer os cursos de pós-graduação na área 
de Botânica na Amazônia. “Falta de recursos não é problema, 
mas falta de recursos humanos de fato é um problema”.

Segundo ele, o Museu contratará dois pesquisadores, número 
insuficiente para a necessidade. “Há a promessa de que as contrata-
ções vão aumentar, mas precisamos disso o mais rápido possível”, 
afirmou. Defendeu também a desburocratização das regras para as 
pesquisas realizadas por estrangeiros. “Diante da falta de conheci-
mento sobre a diversidade da Amazônia, um ‘não’ para um pes-
quisador tem uma reverberação muito grande. É preciso que haja 
uma regulamentação da pesquisa ligada às ciências humanas. Uma 
pesquisadora estrangeira teve um visto negado para uma pesquisa 
em comunidades indígenas em área de maior conflito”, disse. As 
principais propostas apresentadas nessa Mesa do seminário são: 

fortalecer o curso de pós-graduação em Botânica na 
Amazônica;
definir uma política de inovação para incorporar as des-
cobertas científicas no conjunto da sociedade;
rever a regulamentação para a pesquisa por estrangeiros 
na Amazônia;
estabelecer uma política para formação de recursos hu-
manos na área de Ciência e Tecnologia  na Amazônia
contratação de novos pesquisadores para os institutos 
de pesquisa da Amazônia. 
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MESA TEMÁTICA 4 – MODELO DE SAÚDE NA AMAzôNIA

Diretor de Saúde do Exército, General José Antônio Silva (E); Dep. Sérgio Petecão; Dir. da 
Funasa, Wanderley Guenka e Coord. do Cais do Parto, Marcely neves.

Coordenador da Mesa
Deputado Sérgio Petecão (PMN/AC).
Palestrantes
Diretor de Saúde do Exército – General de Divisão Médico José Antônio 
da Silva Moreira; e Diretor do Departamento de Saúde Indígena da Fun-
dação Nacional de Saúde (FUNASA) – Wanderley Guenka.
Debatedores
Coordenadora do Centro Ativo de Integração do Ser (CAIS do Parto) – 
Marcely Carvalho Neves; e Representante das Lideranças Indígenas – 
Álvaro Tukano.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Marcelo Castro (PMDB/PI), Giovanni Queiroz (PDT/PA), Lu-
cenira Pimentel (PR/AP), Sebastião Bala Rocha (PDT/AP), Urzeni Rocha 
(PSDB/RR) e Dalva Figueiredo (PT/AP).
Programa
Debateu o modelo atual de saúde indígena (DESAI-FUNASA) e o plane-
jamento de melhorias, principalmente nas políticas públicas de com-
bate à mortalidade infantil. Tratou da regulamentação da atividade das 
parteiras tradicionais e sua incorporação aos programas oficiais de saú-
de na Amazônia e no Brasil.
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RELATÓRIO

As exposições desta mesa temática mostraram uma realidade 
dos que prestam serviços à saúde na Amazônia: as Forças  Ar-
madas e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A população 
indígena e também a população ribeirinha fazem uso do conhe-
cimento tradicional, transmitido através de gerações pelos ances-
trais indígenas. Nesse aspecto, as parteiras tradicionais exercem 
uma função de grande importância e reconhecimento social, em 
especial junto às comunidades ribeirinhas. Também foram refe-
ridas ações organizadas por religiosos, como os salesianos.

As Forças Armadas trabalham na região por meio de hospi-
tais, policlínicas e postos médicos, principalmente em batalhões 
de fronteiras, onde sempre há um médico, um enfermeiro e um 
farmacêutico. As patologias de maior freqüência nos serviços de 
saúde do Exército foram: parasitose intestinal, hepatites, malá-
ria, doenças  relacionadas a animais peçonhentos, tuberculose, 
dengue, doenças sexualmente transmissíveis, desnutrição, diar-
réia, pneumonia, leishmaniose, meningite, conjuntivite, herpes, 
otite, amigdalite, hipertensão, micoses, corrimento uretral e cer-
vical e resfriados.

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), passou a ser respon-
sável, a partir de 1999, pela atenção à saúde dos indígenas, que 
antes era competência da FUNAI. A FUNASA realiza esta função 
por meio dos seus postos em aldeias indígenas, que são ligados a 
um pólo base, com maior estrutura de atendimento. Os pólos ba-
ses, por sua vez, têm ligação com unidades de referência do SUS. 
As Casas de Saúde do Índio são estações de apoio para os casos 
que precisam ser mandados às unidade de referência. Estes esta-
belecimentos estão espalhados por todo o Brasil, nos 34 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI’s). Em 2005, eram apenas 5 
DSEI’s existentes. Segundo a FUNASA existem cerca de 500 mil 
indígenas no Brasil (488.441), 66,7% dos quais com esquema 
completo de vacinação. O coeficiente de incidência da tubercu-
lose pulmonar está em descenso – 57,4 em 2006 e 36,6 em 2007; 
assim como o coeficiente de tuberculose de todas as formas – 101 
em 2006 para 71,0 em 2007. A malária, após um pico em 2007, 
mostra significativo declínio em sua incidência no ano de 2008. 
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O coeficiente de mortalidade infantil indígena, apesar de estar em 
franco declínio, ainda é mais do que o dobro do coeficiente de 
mortalidade infantil nacional – 46,7 (2007)dos indígenas, contra 
21,7 da população em geral. Registra a FUNASA que a população 
indígena mostra sensível ascensão. Está em andamento um pro-
jeto de Autonomia Administrativa dos DSI’s, que implica, entre 
outras coisas, a FUNASA adequar sua estrutura, criação de cargos, 
alteração de regimento interno, instalação de serviços de compra, 
assessoria jurídica e política de recursos humanos para garantir 
mais atenção à saúde indígena, além de concurso para substituir 
terceirizados e planos de carreira.

Não obstante os esforços das três forças militares e da FU-
NASA em prestar assistência à saúde às populações ribeirinha e 
indígena, as ações e serviços são insuficientes.

A tarefa de prestar assistência na Região Amazônica parece ser 
bastante complexa, pois exige soluções diferentes e adequadas 
em termos de logística e infra-estrutura.

Os principais desafios podem ser assim resumidos:

a) o difícil acesso, por características geográficas, a mui-
tas aldeias e populações, que vivem em regiões mui-
to distantes na floresta;

b) a quase impossibilidade de fixação de profissionais 
de saúde, em especial os médicos, em comunidades 
isoladas da região;

c) a singularidade da cultura indígena, representada por 
210 etnias e 170 línguas diferentes, que exige preparo 
específico aos profissionais que vão atuar nas comuni-
dades amazônicas, que respeite o conhecimento an-
cestral, que entenda as concepções dos indígenas acer-
ca da saúde e da doença e faça uso do conhecimento 
científico em síntese com a sabedoria tradicional. 

Entre as propostas sugeridas destacamos:

1) Projetos de interiorização de profissionais de saúde:
melhores salários;
alterar a legislação para permitir que o médico 
temporário, servindo em regiões distantes e inós-
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pitas, realize residência médica durante a presta-
ção do serviço militar obrigatório; e
criar serviço obrigatório para profissionais de saú-
de graduados em universidades públicas.

2) Preparar recursos humanos – técnicos de enferma-
gem e agentes de saúde –, dentro das próprias comu-
nidades indígenas;

3) Descentralização dos recursos para estados e municípios;

4) Pensar em soluções específicas para as populações ri-
beirinhas, indígena e rural, de maneira paralela às polí-
ticas públicas pensadas para a população brasileira ur-
bana – como por exemplo, algo semelhante ao SAMU 
para as comunidades ribeirinhas, indígenas e rurais;

5) Fomentar e aperfeiçoar o trabalho das parteiras tradi-
cionais, delimitar suas funções no SUS, sem precon-
ceitos, aproveitando todo o potencial de liderança e 
de assistência que elas têm;

6) Regulamentação da atividade de parteira tradicional, 
por meio da aprovação do Projeto de Lei nº 2145/07, 
atualmente parado na Comissão de Seguridade So-
cial e Família;

7) Conhecer a diversidade cultural, não impor soluções 
pensadas sem a participação das populações locais, 
ribeirinhas e indígenas;

8) Pensar o saneamento básico, investir nessa área nas 
aldeias e comunidades ribeirinhas; 

9) E, principalmente, atuar em parceria – Forças Arma-
das, FUNASA, estados e municípios, em projetos arti-
culados e de planejamento de curto e longo prazos.

Como afirma o líder indígena Álvaro Tukano, não há vida dig-
na para a população amazônica se não há atenção à saúde. É ne-
cessário que o Estado pense soluções diferentes, próprias à realida-
de da região e não queira apenas reproduzir aquilo que é pensado 
para outras realidades. Não pode o Estado, ou a Igreja, ignorar a 
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sabedoria e o conhecimento tradicional e simplesmente trazer pa-
cotes prontos para aplicá-los na comunidade indígena.

“É preciso considerar que o conhecimento tradicional não é 
propriedade do Estado. É de propriedade dos povos indígenas que 
exigem diálogo de igual para igual”, frisou a liderança indígena.

 MESA TEMÁTICA 5 – MODELO DE GESTÃO AMBIENTAL 

Coord. do Fórum nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Lupércio Ziroldo Antônio 
(E); Sec. Extrativismo e Desenvolvimento Rural, Egon Krakhcke; Sec. Eletrobrás Valter Luiz 
Cardeal; Dep. Maria Helena; Dir. da AnA Dalvino Troccoli Franca; Coord. nacional do MAB, 
Cirineu da Rocha; e Prof. CDS/unB (CDS/unB) – Joseph Weiss.

Coordenadora da Mesa
Deputada Maria Helena (PSB/RR).
Palestrantes
Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural – Egon Krakhecke; 
Diretor da Agência Nacional de Águas (ANA) – Dalvino Troccoli Franca; 
e Diretor de Engenharia da Centrais Elétricas Brasileiras S.A (ELETRO-
BRÁS) – Valter Luiz Cardeal de Souza.
Debatedores
Professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade 
de Brasília (CDS/UNB) – Joseph Weiss; Coordenador Nacional do Movi-
mento dos Atingidos por Barragens (MAB) – Cirineu da Rocha; e Coorde-
nador-Geral do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas – 
Lupércio Ziroldo Antônio.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Asdrubal Bentes (PMDB/PA), Lúcio Vale (PR/PA), Perpétua 
Almeida (PCdoB/AC) e Zé Geraldo (PT/PA).
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Programa
Abordou questões estratégicas relativas à gestão ambiental na Ama-
zônia: implantação de grandes projetos, EIA/RIMA, políticas de com-
pensação socioambiental, mecanismos de gestão de recursos hídricos e 
implantação de comitês de bacias hidrográficas e agências de águas na 
Bacia Amazônica.

RELATÓRIO

A ocupação do território amazônico ocorreu, em muitos ca-
sos, à revelia da Lei, mas com apoio em políticas públicas equi-
vocadas, que em parte induziram as ilegalidades, principalmente 
nos aspectos fundiário e ambiental. Esse passivo deve ser resolvi-
do mediante a resolução de entraves legais e o apoio a atividades 
econômicas sustentáveis. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico dos Estados que com-
põem a Amazônia Legal e sua consolidação em um macrozo-
neamento, assim como os planos de bacias hidrográficas, são 
instrumentos de planejamento imprescindíveis para coadunar 
crescimento econômico com desenvolvimento social e ambien-
tal. O caráter participativo desse desenvolvimento deve ser ga-
rantido pelo envolvimento das comunidades locais e da esfera 
técnica do governo e dos empreendedores privados, na forma de 
acompanhamento do licenciamento ambiental e da implanta-
ção de comitês e planos de bacia hidrográfica, como por exem-
plo o Plano da Margem Direita do Rio Amazonas.

A vocação hidrelétrica da região é uma realidade e uma condi-
ção desejável. Permite a geração de energia renovável, contribuin-
do para a matriz energética limpa do Brasil. Os aproveitamentos 
hidrelétricos antigos estão resolvendo seus passivos socioam-
bientais, e os empreendimentos recentes avançam no sentido 
de serem catalisadores de ações que beneficiam as comunidades, 
por meio de programas sociais continuados e da implantação e 
gestão de áreas protegidas no entorno dos reservatórios.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES AO PODER EXECuTIVO:

Regularização fundiária;
Regularização ambiental das atividades econômicas;

•
•
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Condicionamento do crédito rural à regularidade am-
biental dos empreendimentos agropecuários e dos as-
sentamentos rurais;
Consolidação do Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Amazônia Legal e sua implantação; e
Implantação de comitês de bacia hidrográfica, se não para 
a totalidade das mesmas, ao menos para regiões, margens 
ou sub-bacias com melhor capacidade organizacional.

MESA TEMÁTICA 6 – 

MODELO DE PRODuÇÃO E FINANCIAMENTO  

1º Secretário da Câmara dos Deputados, Dep. Osmar Serraglio (E); Presidente da SBPC, Marco Antô-
nio Raupp; Capitão-de-Mar-e-Guerra Kleber Teixeira; Presidenta da Caindr, Dep. Janete Capiberibe; 
Dep. Francisco Praciano; Superintendente da Sudam, Djalma Bezerra e Dir. da Embrapa, Tatiana Sá.

Coordenador da Mesa
Deputado Neudo Campos (PP/RR).
Palestrantes
Secretário de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da 
Integração Nacional (MI) – Henrique Villa da Costa Ferreira; Presidente 
do Banco da Amazônia (BASA) – Abidias José de Sousa Júnior; Diretor 
de Agronegócios do Banco do Brasil S.A – José Carlos Val; e; Superin-
tendente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SU-
DAM) – Djalma Bezerra Mello.
Debatedores
Secretário Nacional da Secretaria de Economia Solidária do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) – Paul Israel Singer; e Professor do 

•

•

•
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Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará 
(NAEA/UFPA) – Francisco de Assis Costa.
Membros Relatores – CAINDR
Deputados Francisco Praciano (PT/AM), Wellington Fagundes (PR/MT), 
Átila Lins (PMDB/AM), e Zequinha Marinho (PMDB/PA).
Programa
A Mesa abordou políticas públicas de financiamento dos órgãos oficiais 
de fomento e suas externalidades econômicas, sociais e ambientais.

RELATÓRIO

O secretário de Políticas Regionais do Ministério da Integração 
Nacional, Henrique Villa da Costa Ferreira, lembrou que, ape-
sar de o país estar lidando bem com a crise, ainda precisa resolver 
a desigualdade sócio-econômica, uma das maiores do mundo. 
Assinalou, também, que a Política Nacional de Desenvolvimen-
to Regional – PNDR, uma política de Estado, estará consubstan-
ciada em um projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional 
em 2009. Registrou que essa política se encontra balizada pelo 
Decreto n° 6.047, de 22/02/07, compreendendo um conjunto de 
ações de planejamento e de apoio à geração de emprego e renda, 
por meio de arranjos produtivos locais e de fortalecimento das 
organizações sociais, tendo a Superintendência de Desenvolvi-
mento da Amazônia (SUDAM) como coordenadora. Assinalou, a 
seguir, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, no 
âmbito da Reforma Tributária ora em exame no Congresso Na-
cional, dará os alicerces para a retomada do planejamento regio-
nal nas diferentes escalas, não apenas na macrorregional, como 
atualmente, mas também na meso e na microrregional.

Em seguida, o Palestrante ressaltou que, com a PNDR, o Esta-
do apóia o processo de desenvolvimento regional, articulando as 
ações correspondentes, com um novo olhar para os instrumen-
tos e mecanismos da questão regional, empregando abordagens 
diferentes para territórios diferentes e promovendo uma melhor 
distribuição das ações públicas. Citou as enormes riquezas natu-
rais da Amazônia, lembrando que a população local deseja cres-
cimento com sustentabilidade e a presença do Estado. 
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O Palestrante abordou o Plano Amazônia Sustentável, com-
preendendo um conjunto de iniciativas da União, dos Estados 
da região e da SUDAM, o qual busca, dentre os principais obje-
tivos, a regularização fundiária, o controle do desmatamento, a 
organização dos mercados regionais, o fortalecimento da indús-
tria regional e a melhoria da infra-estrutura, por meio do PAC. 

Na parte final de sua apresentação, o palestrante ressaltou que 
a Amazônia é o território-síntese das ações do Ministério da Inte-
gração Nacional. Chamou a atenção para a necessidade de novos 
métodos de financiamento que sejam compatíveis com os atores 
locais. Lembrou, a propósito, o aumento na aplicação dos recur-
sos do Fundo Constitucional de Financiamento da Região Norte – 
FNO, especialmente na agricultura familiar. Assinalou que o 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA é focado em 
projetos estruturantes na região, objetivando a incorporação de 
novos territórios à atividade econômica de maneira sustentável. 
Concluindo, assinalou o compromisso do Ministério da Integra-
ção Nacional para com a mudança do modelo de desenvolvi-
mento, de modo que ele se processe em bases ecologicamente 
sustentáveis e que promova o aumento do emprego e da renda.

Dando continuidade aos trabalhos, o presidente do Banco da 
Amazônia, Abidias José de Souza Júnior, apresentou alguns in-
dicadores macroeconômicos, ressaltando que, apesar de a Região 
Amazônica representar 45,2% da superfície do País, abriga me-
nos de 8% da população total, contribui com menos de 5% do 
PIB brasileiro, recebe menos de 4% dos investimentos nacionais 
em ciência e tecnologia, exibe uma renda per capita de cerca de 
R$ 7 mil, não mais do que 60% da renda per capita do País, e conta 
com apenas 3,4% das agências bancárias em operação no Brasil. 

A seguir, lembrou que a intensificação do fluxo migratório 
para a Amazônia nos últimos tempos deu origem a numerosas 
fragilidades que precisam ser trabalhadas. Apontou, também, 
que o conceito de desenvolvimento sustentável compreende as 
dimensões social, econômica e ambiental, aspecto de fundamen-
tal importância, em um momento em que o mundo quer tomar 
conta da Amazônia. Para tanto, destacou a relevância do Zonea-
mento Ecológico-Econômico, dos arranjos produtivos locais, do 
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adensamento da cadeia produtiva e da combinação do crédito 
rural com assistência técnica e extensão rural. 

Concluindo, destacou a contribuição do Banco da Amazônia  
para o desenvolvimento da região, com 212 postos de atendi-
mento e 3 mil empregados, respondendo por 13% da malha 
de agências bancárias e por 74% do crédito de longo prazo nos 
9 Estados da região. Ressaltou a importância da Lei n° 11.775, 
de 17/09/08, resultante da conversão da Medida Provisória n° 
432/08, por meio da qual se permitiu a contratação de investi-
mento destinado a reflorestamento com recursos do FNO. Por 
fim, adiantou uma previsão de financiamentos em montante da 
ordem de R$ 5,5 bilhões em 2009.

Em seqüência, o Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil, 
José Carlos Vaz, ressaltou a importância de um conjunto de po-
líticas de crédito adequadas à região Norte, em termos de prazo, 
custo e garantias, conjugadas a uma política setorial de infra-
estrutura. Destacou que o Banco do Brasil já detém uma tecno-
logia bancária própria na Amazônia, com soluções específicas 
para pequenas empresas, pequenos e médios produtores rurais, 
assentamentos da reforma agrária e atividades de extrativismo e 
pesca. Lembrou, ainda, que o banco busca contribuir para o de-
senvolvimento regional sustentável, por meio da capacitação da 
população de forma integrada com as lideranças locais. 

Apontou, em especial, a contribuição do Banco do Brasil ao 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF, com recursos da poupança rural e dos depósitos à vista, 
além de repasses de recursos do Tesouro. Citou, por fim, já se 
terem mapeado mais de 100 atividades produtivas na Amazônia 
com apoio do BB e a previsão de um montante de financiamen-
tos da ordem de R$ 1 bilhão em 2008, sendo 68% com recursos 
próprios, em 205 municípios da região.

O expositor seguinte, o Secretário Nacional da Secretaria de 
Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
Paul Israel Singer, enfatizou a importância da economia solidária 
na Amazônia. Ressaltou que esse modelo preserva o meio ambien-
te e permite que a vida seja definida pelas próprias pessoas, de 
maneira igualitária e comunitária, em um sistema de autogestão. 
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Lembrou, a propósito, que estes são os valores herdados dos indí-
genas, com quem, em suas palavras, todos têm muito a aprender, 
já que os índios souberam preservar a floresta. Concluindo, mani-
festou sua opinião de que a agricultura industrial representa um 
enorme equívoco da humanidade 

Antes de passar a palavra ao Palestrante seguinte, o presidente 
em exercício da Mesa, Deputado Neudo Campos, assinalou que 
não há ninguém mais pobre do que os índios brasileiros, carentes 
que são de assistência médica, de escolas e de meios para aumentar 
sua baixa expectativa de vida. Lembrou que as terras dos indígenas 
em Roraima, que representam mais de metade do território do Esta-
do, detêm enormes riquezas minerais, como reservas de cassiterita, 
manganês e ouro, que, no entanto, em nada os beneficiam. Na opi-
nião do parlamentar, em lugar de se tutelar os índios, melhor seria 
seguir o exemplo da Austrália, onde os aborígenes são, efetivamen-
te, donos dos recursos minerais de suas terras, o que lhes permite 
apropriar-se de parte importante da receita da mineração, redun-
dando em benefícios concretos para as populações indígenas.

Em seguida, falou o superintendente da SUDAM (Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia), Djalma Bezerra 
Mello, que ressaltou a pujança econômica da Amazônia. Em se-
guida, apontou a existência de um instrumento muito importan-
te para o financiamento produtivo, o Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia – FDA, criado pela Medida Provisória n° 2.157-5, de 
24/08/01, e regulamentado em 2002, mas que, pelo rigor das exi-
gências previstas, não foi efetivamente usado até 2005, chegan-
do-se a ter um montante acumulado de R$ 2,8 bilhões alocados 
ao Fundo pelo Tesouro Nacional sem ser empregados. Naquele 
ano, no entanto, por meio do Decreto n° 5.593, de 23/11/05, 
alteraram-se os dispositivos do regulamento do FDA, permitindo 
o começo das operações com recursos do Fundo, processo que 
foi aprofundado com a edição da Lei Complementar n° 124, de 
03/01/07, que instituiu a SUDAM. 

O palestrante informou que em 2008, até o momento, já foram 
utilizados R$ 850 milhões, com previsão de R$ 1 bilhão para 2009.

A seu ver, uma importante restrição para o emprego dos re-
cursos do FDA é o fato de que eles só podem ser destinados a so-
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ciedades anônimas, dado que a emissão de debêntures é uma das 
garantias exigidas, não se permitindo, assim o acesso das peque-
nas empresas a essa fonte de financiamento. Manifestou, então, 
a oportunidade de adoção de um outro desenho, que possibilite 
o apoio aos pequenos empresários. De todo modo, informou que 
14 projetos estão sendo financiados com recursos do Fundo, dos 
quais 12 em infra-estrutura. No momento, os prazos de finan-
ciamento são de 20 anos para projetos de infra-estrutura e de 12 
anos para as demais finalidades, com carência de até  um ano 
após a implantação do projeto.

Prosseguindo, o expositor ressaltou a importância dos incen-
tivos fiscais para a região amazônica. Mencionou, em particular, 
a redução de 75% do Imposto de Renda, montante que corres-
ponderá a uma renúncia de R$ 1,5 bilhão neste ano, desde que 
os recursos sejam direcionados a reinvestimento. Lembrou, ain-
da, que uma parcela de 30% ,dos demais 25% do Imposto de 
Renda devido, pode ser usada para a aquisição de máquinas e 
equipamentos novos.

Concluindo as exposições, o professor do Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA), 
Francisco de Assis Costa, apresentou a metodologia e os re-
sultados do trabalho “Trajetórias Tecnológicas na Amazônia e 
Assimetrias de Acesso a Políticas”. Em linhas gerais, apontou 
evidências empíricas de que o setor de culturas permanentes é 
privilegiado pelo ambiente institucional vigente, em detrimento 
de atividades econômicas com menor impacto ambiental, como 
extrativismo, silvicultura e agricultura familiar.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

�4
Relatório de atividades 2008

MESA EXECuTIVA 7 – MODELO DE DESENVOLVIMENTO

Irmã da Congregação de notre Dame de namur-PA Rebeca Spires (E); Professor da École 
des Hautes Études en Sciences Sociales da universidade de Paris Ignacy Sachs; Presidenta da 
CAInDR, Dep. Janete Capiberibe e Diretor do CDS-unB, Elimar Pinheiro nascimento.

Coordenadora da Mesa
Deputada Janete Capiberibe (PSB/AP).
Expositores
Diretor do Centro de Densenvolvimento Sustentável (CDS-UnB) – Eli-
mar Pinheiro Nascimento; Professor da École des Hautes Études en 
Sciences Sociales da Universidade de Paris – Ignacy Sachs; e Congrega-
ção de Notre Dame de Namur/PA – Irmã Rebeca Spires
Relatores 
Deputados Membros da CAINDR.
Programa 
Apresentou proposta de síntese preliminar dos trabalhos das Mesas Te-
máticas sistematizadas pela equipe técnica de coordenação do evento 
e propostas de encaminhamentos, ações concretas, articulações insti-
tucionais e diretrizes para elaboração do documento final do evento. 
Debateu as questões centrais apresentadas durante o Simpósio. 

2.3  60ª REuNIÃO ANuAL DA SBPC – SOCIEDADE 
       BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional da Câmara dos Deputados participou no 
mês de julho de 2008, na Universidade de Campinas (SP), de 
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uma sessão especial no evento da 60ª reunião anual da SBPC – 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – com o tema: 
Desafio da Ciência e Tecnologia na Amazônia – Sustentabi-
lidade, Orçamento e Desenvolvimento. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes parlamentares: a 
presidente da Comissão da Amazônia, Deputada Janete Capibe-
ribe; o Terceiro-Vice-Presidente, Deputado  Neudo Campos, e os  
Deputados Lindomar Garçom e Marcelo Castro. Além dos parla-
mentares, compareceram o Secretário de Ciência e Tecnologia do 
Estado do Amazonas, José Aldemir de Oliveira, o ex-presidente 
da SBPC, Ênio Candotti e Adalberto Luiz Val (representando o 
INPA/SBPC) .

A reunião tratou dos seguintes temas:
Necessidade de um novo modelo de desenvolvimento 
da Amazônia Legal, fundado em investimento em Ciên-
cia e Tecnologia e que leve em consideração os concei-
tos de sustentabilidade;
Estabelecimento de diretrizes de investimento privado 
e público na região, mecanismos de elevação do inves-
timento privado e ampliação dos investimentos em Ci-
ência, Tecnologia e Inovação;
Discussão do modelo de concessão de áreas florestais à 
iniciativa privada, levando em consideração a incapaci-
dade de o Estado fiscalizar a área concedida;
Necessidade de se adotar políticas de ampliação da 
quantidade de doutores residentes na região amazôni-
ca, tendo em vista a relação direta entre PIB e quantida-
de de doutores;
Mecanismos de fiscalização do Congresso Nacional e de 
definição de quanto e como investir na Amazônia. Ela-
boração de sistemática de acompanhamento parlamen-
tar sobre a correção de áreas degradadas.
Perspectivas de médio e longo prazos: bens naturais 
como folhas e essências terão valor maior com o inves-
timento em tecnologia;

•

•

•

•

•

•
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Inserção da Amazônia no Plano Plurianual(PPA), pois a 
região não estaria contemplada.

SESSÃO ESPECIAL 
A abertura da sessão especial foi feita pelo Sr. Antônio Raupp, 

Presidente da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci-
ência. Raupp enfatizou que as propostas de políticas e diretrizes 
da SPBC precisam ser discutidas no Congresso Nacional, pois é 
no Parlamento que as propostas se tornam realidade.

O Presidente da SBPC apontou a questão da Amazônia como 
um desafio nacional. O desenvolvimento sustentável da Amazô-
nia é algo que interessa aos amazonenses e a todos os brasileiros.

Nesse sentido, disse, é fundamental o papel da Ciência e da 
Tecnologia no desenvolvimento do conhecimento, geração de 
renda na Amazônia e desenvolvimento sustentável.

A SBPC propõe que seja estabelecida uma diretriz de política 
tecnológica nacional para  atingir a meta de 10.000 (dez mil ) 
cientistas na Amazônia, e, como meta de curto prazo, ampliar 
a quantidade atual de 3.000(três mil) pesquisadores para 7.000 
(sete mil) pesquisadores localizados na Amazônia.

Além disso, acredita que o bom momento econômico pelo 
qual passa o Brasil abre uma janela de oportunidade para que 
os investimentos em Ciência e Tecnologia sejam os vetores de 
desenvolvimento econômico e social futuros. O caso do Cerrado 
foi citado como emblemático, modelo que poderia ser replicado 
na região amazônica.

DEPuTADA JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP)
A Deputada Janete Capiberibe iniciou os trabalhos da reunião 

defendendo a necessidade de um entendimento entre Academia 
e Congresso Nacional, e lembrando que existem quarenta parla-
mentares vinculados à questão da Amazônia.

A Deputada apontou que as políticas públicas precisam ter 
continuidade. Ressaltou os compromissos assumidos na Carta de 
Belém, inclusive pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

•
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de que é preciso multiplicar por duas vezes o número de pesqui-
sadores na Amazônia.

Ainda em sua apresentação, a parlamentar associou a Ama-
zônia a três aspectos fundamentais para o desenvolvimento 
econômico e social: energia, tecnologia e sustentabilidade. Os 
aspectos centrais que precisam ser observados são: Amazônia é 
a representação mais eloqüente da biodiversidade do planeta, 
entretanto o conhecimento brasileiro é ainda insuficiente para a 
dimensão dessa biodiversidade.

Nesse contexto, a Deputada ressaltou os riscos relacionados 
a esse desconhecimento: biopirataria de fármacos e cosméticos; 
ameaça à soberania, já que o controle do território está associado 
ao conhecimento desse território e perda de divisas.

Os problemas do modelo de desenvolvimento aplicado à 
Amazônia, no momento, foi outro aspecto considerado: o mo-
delo atual é resultado de um equívoco histórico-estratégico; a 
maior parte do território da Amazônia é desconhecida da Ciên-
cia e da Tecnologia; estima-se que 70% das coletas de biodiver-
sidade estejam em torno das grandes cidades; apenas 30% das 
pesquisas são feitas por instituições brasileiras; a Amazônia legal 
só tem um percentual muito pequeno dos mais de 90.000 cien-
tistas brasileiros.

Sendo assim, a Deputada Janete Capiberibe entende que é 
necessário um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia. 
Nesse contexto, relacionou o Decreto Presidencial nº 2.519, de 
1998, que estabelece o valor econômico da conservação e da sus-
tentabilidade dos recursos naturais. Além disso, a parlamentar 
disse que o Brasil precisa estabelecer prioridades para resolver os 
problemas que são os mesmos de vinte anos atrás. Além disso, 
lembrou que a pesquisa deve ser direcionada para atender às ne-
cessidades do povo.

Entre as diretrizes para esse novo modelo de desenvolvimento 
a Deputada apontou as seguintes: necessidade de ampliar a cria-
ção de escolas técnicas pelo MEC; estabelecimento de políticas 
que associem o saber popular com o saber científico; revisar o pac-
to federativo para ampliar os recursos direcionados à Amazônia.
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Esse novo modelo de desenvolvimento também deve estar 
fundamentado na superação de desafios: multiplicar o número 
de doutores na Amazônia no período de 5 anos; ampliar a média 
regional de jovens que estão nas universidades; novos parâme-
tros para diretrizes do MEC, MCT e FINEP.

Para atingir esses objetivos entende que a Comissão da Ama-
zônia deve influir no Orçamento da União e trabalhar politica-
mente para a aprovação dos Projetos de Lei que delineiam esses 
novos objetivos. 

Por fim, a Deputada Janete Capiberibe relacionou as ações que 
estão em andamento para o desenvolvimento do novo modelo: 
Fórum Regional de instituições de ensino e pesquisa da Ama-
zônia Legal; adoção de novos parâmetros de investimento em 
Ciência e Tecnologia para redução das desigualdades regionais; 
investimento maciço em Ciência e Tecnologia; estabelecimento 
de cumplicidade com a região Sudeste.

DEPuTADO NEuDO CAMPOS (PP-RR)
O Deputado Neudo Campos foi Governador do Estado de Ro-

raima por dois mandatos e é atualmente o Terceiro-Vice-Presiden-
te da Comissão da Amazônia. Em sua apresentação, demonstrou 
que o problema da Amazônia, hoje, é um problema nacional. No 
âmbito da Ciência e Tecnologia, o parlamentar apontou o que 
falta à SBPC para que esta possa contribuir de forma mais efeti-
va para o desenvolvimento da Amazônia: recursos financeiros e 
políticas públicas.

Na questão indígena, o Deputado Neudo Campos acredita 
que é preciso se estabelecer um marco legal que permita a explo-
ração legal de riquezas minerais em terras indígenas, lembrando 
que no Estado de Roraima os indígenas representam 10% da po-
pulação mas contam com 50% do território, e mesmo assim os 
indígenas são as pessoas mais pobres.

Neudo Campos alertou para o modelo equivocado de atuação 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que, na sua concepção, 
adota uma postura de tutora dos índios e ainda enfrenta difi-
culdades com a insuficiência de recursos financeiros, materiais, 
tecnológicos e humanos.



ação
 parlam

en
tar

��
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional

O parlamentar apontou o modelo de desenvolvimento aus-
traliano como um modelo interessante a ser observado e adap-
tado à região amazônica. Segundo Campos, na Austrália, não 
existe um órgão similar à FUNAI e o modelo adotado é diverso. A 
política para os aborígenes da Austrália é baseada em um marco 
legal que estabelece que a riqueza do subsolo é de propriedade 
dos aborígenes, sendo assim, estes criam empresas para explorar 
tais riquezas, gerando desenvolvimento econômico.

No modelo australiano, o País se beneficia da atividades dos 
aborígenes por meio dos impostos cobrados da atividade econô-
mica, e, como resultado observam-se cidades com menos de dois 
mil habitantes com excelentes infra-estruturas e com todos os 
recursos tecnológicos modernos disponíveis para a população.

Nesse aspecto, Campos enfatizou que o modelo brasileiro é 
contraproducente: ante a falta de um modelo legal adequado, 
caso se descubra petróleo em áreas indígenas, esse petróleo não 
pode ser explorado em função da ausência de uma legislação.

O Deputado também apontou a necessidade de a SBPC, com 
o seu prestígio, ajudar os parlamentares da Amazônia a influir 
no desenvolvimento das políticas, pois acredita que a SBPC tem 
força e capacidade de mobilização.

DEPuTADO MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
O Deputado Marcelo Castro, do Estado do Piauí, iniciou sua 

apresentação apontando as condições climáticas diferenciadas 
entre o Piauí e a Amazônia: enquanto nesta falta água, no Nor-
deste há ausência de água. Nesse sentido são necessários recursos 
financeiros para o desenvolvimento da Amazônia; investimento 
em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Segundo Castro, a lucratividade obtida com o desmatamento 
é o grande vetor de incentivo dessa prática, pois 1 hectare de 
mata resulta em carvão vegetal que rende até R$ 10 mil. Sendo 
assim, fica evidente a necessidade de se estabelecer uma política 
que crie incentivos econômicos à preservação.

Essa situação decorre, em seu entendimento, da falta de in-
vestimento em tecnologia, pois sem a tecnologia, a única forma 
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de geração de riqueza com a mata é a sua destruição para o for-
necimento de madeira e carvão. 

Sendo assim, faz-se necessário o investimento em tecnologia 
que torne a floresta em pé como um bem econômico mais valio-
so que a floresta destruída, o que só pode ser obtido por meio da 
ciência. Assim, entende que o futuro da floresta amazônica está 
nas mãos dos pesquisadores.

Como exemplo de modelo a ser observado, Castro aponta 
o Estado de Mato Grosso, que, de uma aldeia de índios se tor-
nou um dos Estados que mais cresce no Brasil, com o plantio de 
soja e a pecuária, mas dentro de um contexto de preservação do 
meio-ambiente.

DEPuTADO LINDOMAR GARÇON (PV-RO)
O Deputado do Estado de Rondônia foi prefeito por dois 

mandatos. Com sua experiência também no Executivo munici-
pal, afirmou que um dos motivos do fracasso dos assentamentos 
florestais é a ausência de cientistas.

Garçom entende que os assentamentos florestais precisam ex-
trair seus meios de sobrevivência através da exploração respon-
sável e sustentada, por exemplo, das essências florestais, e que 
isso só será possível quando o Congresso Nacional direcionar 
recursos para tais áreas e fazer tais recursos chegar às universida-
des da região.

ÊNIO CANDOTTI 
O ex-presidente da SBPC Ênio Candotti, presente à sessão es-

pecial, apontou que a Floresta Amazônica corre o risco de entrar 
em colapso caso sua área total caia a dois terços do que é hoje. 
Nesse sentido, a Amazônia precisa se manter, no mínimo, do 
tamanho que está hoje.

A discussão mantê-la ou perdê-la não é, na opinião de Can-
dotti, apenas uma dicotomia entre desmatar e manter, tendo em 
vista que não se pode perder mais nada do que existe hoje.

Candotti entende que a ocupação das áreas já degradadas já 
é o suficiente para duplicar a produção de grãos do País e elevar 



ação
 parlam

en
tar

�1
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional

a pecuária. Entretanto, para que tais áreas sejam exploradas, é 
necessário investimento.

Estimativas indicam que um investimento da ordem de R$ 20 
a 40 mil reais por hectare tem o poder de manter a floresta em 
pé. Essa floresta tem répteis – cobras – cujo veneno chega a valer 
de seis a sete vezes mais que a biomassa destruída. 

O investimento em tecnologia pode fazer com que uma árvo-
re em pé renda mais riqueza do que a madeira dela extraída, e, 
que, portanto, o BNDES precisa colocar dinheiro na Amazônia.

ADALBERTO LuIz VAL
O Diretor do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-

zônia – apontou que a Amazônia é uma questão nacional. E que 
a sociedade brasileira precisa decidir o quanto de recursos finan-
ceiros pretende investir em Ciência e Tecnologia na região da 
Amazônia.

Além disso, ressaltou que existem na região amazônica 25 
milhões de brasileiros isolados do processo de desenvolvimen-
to, e que a política de desenvolvimento da Amazônia demanda 
aperfeiçoamentos. Adalberto aponta que a Amazônia contribuiu 
com 8% do PIB nacional, mas recebe apenas 2% do volume total 
de investimento em Ciência e Tecnologia.

Por fim, apontou os vetores potenciais de geração de riquezas 
na Amazônia, como o investimento em Ciência e Tecnologia na 
região, tendo em vista a relação direta que se observa entre PIB e 
quantidade de doutores nos países e nas regiões.

JOSé ALDEMIR DE OLIVEIRA
Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas 

apontou que verifica que a Amazônia está presente como priori-
dade em todos os discursos, mas que essa prioridade precisa de 
transformar em algo prático.

Nesse sentido, entende que é necessária ampla cooperação 
entre Governo Estadual e Governo Federal, para ampliação dos 
investimentos públicos. Segundo Aldemir, o governo estadual 
investe R$ 140 milhões em universidades locais, mas o governo 
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federal apresenta investimento quase nulo. Assim, entende que 
o governo federal poderia ajudar as universidades estaduais.

2.4  uNIVERSIDADES FEDERAIS DE PEquENO PORTE

RECuRSOS PARA A PESquISA NA AMAzôNIA:  

REDuzINDO AS DESIGuALDADES

O acesso à recursos públicos para a produção de estudos e 
pesquisas sobre a Amazônia é caracterizado por duas situações 
de desigualdade: uma inter-regional, que se refere à enorme dis-
tância entre o montante de recursos destinados às instituições 
de pesquisa das regiões sul e sudeste e o montante destinado às 
instituições amazônicas; e outra intra-regional onde duas gran-
des instituições da região absorvem a maior parte dos recursos, 
em detrimento das demais.

Em 11 de abril de 2008, a Presidência da CAINDR foi convida-
da a participar de uma reunião com representantes das chama-
das Universidades Federais de Pequeno Porte da Amazônia, 
aquelas com quadro inferior a 400 docentes. 

A Reunião, realizada nas dependências da Universidade Fede-
ral Rural da Amazônia (UFRA), teve como objetivo a formulação 
de “Estratégias de Enfrentamento das Dificuldades Orçamentá-
rias” dessas universidades e contou com a presença do Reitor da 
UFRA, Marco Aurélio Nunes, seu Vice-Reitor, Sueo Numazawa e 
seus Pró-Reitores,  do Reitor da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP), José Carlos Tavares e da Vice-Reitora da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) Maria Ivonete Tamboril. Essa reu-
nião marcou o início das discussões para a redução da desigual-
dade intra-regional. 

O primeiro desdobramento, dentre as principais propostas 
levantadas, foi a realização, no dia 8 de maio, de uma reunião 
desta Comissão, dos Reitores da UNIFAP, UFRA e de represen-
tante da Universidade Federal de Rondônia com o Presidente 
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Sr. Luiz Fernan-
des. Esse encontro teve como objetivo debater estratégias para 
ampliação da participação das Universidades de Pequeno Porte 
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nos investimentos dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia 
(Fundos C&T) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (FNDCT), todos administrados pela FINEP, e a 
possibilidade de criação de outros mecanismos de financiamen-
to para instituições amazônicas. 

Como prosseguimento da reunião com a FINEP, em 28 de 
maio a Presidente Janete Capiberibe e membros da CAINDR se 
reuniram com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezen-
de, para discutir a criação de um novo programa de financia-
mento especialmente adequado ao modelo de desenvolvimento 
proposto pelo Plano Amazônia Sustentável (PAS), e que privile-
gie uma distribuição mais justa de recursos.

A segunda reunião aconteceu na sede da FINEP, na cidade do 
Rio de Janeiro, quando ficou definida a criação de um novo crité-
rio de distribuição de recursos e a criação do Centro de Pesquisas 
Tecnológicas Aplicadas da Fronteira Amazônica, dando ênfase às 
Universidades Federais de Pequeno Porte.

Visando a definir e a encontrar mecanismos que possibilitem 
a redução da desigualdade inter-regional, a CAINDR realizou a 
Audiência Pública “FALTA DE INVESTIMENTOS E A QUESTÃO 
DO ORÇAMENTO NO INPA, MUSEU GOELDI E NAS UNIVERSI-
DADES FEDERAIS DOS ESTADOS DO AMAZONAS E PARÁ”, em 
17 de junho de 2008, na Câmara dos Deputados.

2.5  FÓRuM DE BELéM

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional (CAINDR) realizou, no último dia em 18 de 
setembro de 2008, o Fórum Regional “Novas Modalidades de In-
vestimentos em Ciência e Tecnologia na Amazônia: Superando 
as Desigualdades”, na cidade de Belém (PA). O evento atendeu o 
Requerimento n.º 413/08, de autoria da Deputada Janete Capi-
beribe, aprovado em 3 de setembro de 2008, por esta Comissão. 

As mesas foram coordenadas pela Presidente desta Comissão 
e reuniu reitores e dirigentes das Universidades e Institutos de 
Pesquisa da Amazônia e o Ministério de Ciência e Tecnologia. O 
principal aspecto discutido foram os parâmetros de investimentos 
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adequados à realidade Amazônica e ao Plano Amazônia Susten-
tável (PAS). Foram apresentados as ações do MCT para a Região, 
bem como as propostas de dirigentes das Instituições para a cria-
ção de  políticas públicas em Ciência e Tecnologia (C&T).

O Fórum discutiu o aumento de investimentos em pesquisas 
aplicadas em C&T sobre as potencialidades dos recursos naturais 
amazônicos. As propostas do Fórum resultaram em sugestão ao 
Orçamento 2009 e em possíveis Projetos de Lei, objetivando a 
criação de novos instrumentos legais para beneficiar a pesquisa 
científica e ampliação do quadro de pessoal dos órgãos envolvi-
dos, e também na ratificação das metas elevadas pelo Programa 
Acelera Amazônia. 

Os Institutos de Pesquisa, Universidades Públicas Estaduais e 
Municipais, Instituição Federal de Escola Superior (IFES), SBPC e 
Academia Brasileira de Ciência (ABC) propuseram ainda, a cria-
ção de um fórum permanente com a participação da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. 

uNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – GABINETE DO REITOR

Proposta à emenda da Comissão da Amazônia, Integraçao 
Nacional e de Desenvolvimento Regional, para 2009, do Fórum 
realizado em Belém, dia 18 de setembro de 2008

I – Fixação de doutores na Amazônia

1.1. Adicionar recursos à CAPES para promoção de Cur-
sos Interinstitucionais de Doutorado (DINTER) e 
Mestrado (MINTER) na Amazônia.......................... 
R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil re-
ais) (vd.anexo)

1.2. Dobrar o número de bolsas dos Programas de Pós-
Graduação da Região Amazônica............................ 
R$ 20.520.000,00 (vinte milhões e quinhentos e vin-
te mil reais) (vd.anexo) 

1.3. Compra de Equipamentos de Pequeno e Médio por-
te para laboratórios de pesquisa.................................. 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (vd.anexo)
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1.4. Bolsas DCR (Desenvolvimento Científico Regional) 
para fixação de doutores.........................................
R$ 6.240.000,00 (seis milhões duzentos e quarenta 
mil reais) (vd. Anexo)

TOTAL GERAL: R$ 46.360.000,00 (quarenta e seis milhões tre-
zentos e sessenta mil reais)

OuTRAS DEMANDAS

II – Criação de novos instrumentos legais para beneficiar 
a pesquisa científica e a fixação de quadros científicos na 
Amazônia

2.1. Extensão da Lei de reposição automática de vagas de 
professores das Federais para os Institutos de Pesquisa

2.2. Projeto de Lei para destinação de financiamento, pe-
las empresas beneficiadas pela Lei Kandir, de bolsas 
de produtividade científica regional

2.3. Inclusão das Instituições de Pesquisa do MCT no 
Dec.nº.5.205, de 14 de setembro de 2004.

2.4. Garantia da dotação total de vagas de concurso pú-
blico previstas no PPA para as IFES e Institutos de 
Pesquisa da Amazônia

III – Criação de um Fórum Permanente na Comissão da 
Amazônia, com a presença das ifes, institutos de pesquisa, 
universidades públicas estaduais e municipais, sbpc e abc.
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A Subcomissão Permanente de Orçamento para a Amazônia 
foi criada no dia 2 de abril de 2008, em reunião realizada no âm-
bito da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional, presidida pela Dep. Janete Capiberibe. Foi 
eleito Presidente da Subcomissão o Deputado Francisco Praciano 
(PT-AM) e relator o Deputado Asdrubal Bentes (PMDB-PA).

Seus trabalhos começaram a partir de informações oriundas 
de articulação com os principais órgãos públicos atuantes na re-
gião amazônica, visando a constituição de debates em torno de 
programas e projetos capazes de refletir na composição final do 
Orçamento Geral da União para a Amazônia.

As diretrizes e metas programáticas da Subcomissão são cal-
cadas no desenvolvimento sustentável na região, dando impor-
tância às populações tradicionais e ribeirinhas, pois são setores 
populacionais mais excluídos no processo de divisão orçamen-
tária da União.

A Subcomissão pretende resgatar o PAS (Plano Amazônia Sus-
tentável) que foi implantado em 2003 pelo governo Lula, em 
parceria com governadores da região. O PAS, como se sabe, está 
voltado para geração de renda e emprego, a redução das desi-
gualdades sociais, a viabilidade de atividades econômicas dinâ-
micas e inovadoras e o uso sustentável dos recursos naturais com 
a manutenção do equilíbrio ecológico.

III – Orçamento para a Amazônia
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Está sendo concluído relatório a ser entregue ao presidente 
Lula com projetos e sugestões de alteração do Orçamento da 
União, em seis áreas setoriais que são: 

1. Pesquisa, ciência tecnologia – relacionado com in-
vestimento nas instituições de pesquisa e tecnologia 
da Amazônia;

2. Vigilância – tendo como foco os crimes ambientais; 

3. Zoneamento Econômico Ecológico – realização e/ou 
compilação de um estudo definitivo de ZEE da região;

4. Saúde – focando na realização de estudos para implan-
tação de projetos de Tele-Medicina e Barcos-Hospitais, 
a partir da parceria com o Ministério da Saúde; 

5. SIPAM-SIVAM e; 

6. Navegação Fluvial.
Com este intuito a Subcomissão do Orçamento para a Amazô-

nia tem o objetivo de continuar seus trabalhos no próximo ano.
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IV – Atividades da Comissão

Total: 71

ATIVIDADE QUANTIDADE

Reuniões Deliberativas 20

Audiências Públicas 28

Simpósio 1

Outros eventos 22
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Audiências Públicas realizadas pela Comissão 
no período: 27/3/2008 a 18/12/2008 

Total: 28

COMISSÃO DA AMAzôNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TEMA CONVIDADOS DATA

“Diretrizes e Políticas Go-
vernamentais concernen-
tes à Navegação Fluvial 
na Região Amazônica”

Req. nº 305/08 do Deputado 
Carlos Souza e outros (CAINDR).

MICHEL DIB TACHY – Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária do Depar-
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT); 

FERNANDO ANTONIO BRITO FIALHO – Diretor-Geral da Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);

Vice-Almirante PEDRO FAVA – Comandante do 9º Distrito Naval;

Vice-Almirante NEWTON CARDOSO – Comandante do 4º Distrito 
Naval;

PAULO DUARTE ALECRIM – Presidente do Sindicato das Empresas de 
Navegação Fluvial no Estado do Amazonas; e

MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES – Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Amazonas.

27/3/2008

V – Audiências Públicas
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TEMA CONVIDADOS DATA

“A Fusão das Com-
panhias Energéticas 
Federalizadas do Nor-
te/Nordeste do Brasil”

Req. nº 314/08 dos Deputados 
Vanessa Grazziotin e Marcelo 
Serafim (CAINDR);

Req. nº 337/08 da 
Deputada Perpétua Almeida 
e outros (CAINDR); e

Req. 343/08 da Deputada 
Marinha Raupp (CAINDR).

RUI RIBEIRO DA SILVEIRA – Gerente do Departamento de Gestão de 
Pessoas da Manaus Energia;

CELSO SANTOS MATHEUS – Diretor-Presidente da Companhia de 
Eletricidade do Acre (ELETROACRE);

PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVEIRA – Diretor-Presidente da Cen-
trais Elétricas de Rondônia S.A. (CERON);

FRANCISCO CANINDÉ DE MACEDO – Diretor-Presidente da Compa-
nhia Energética de Roraima S.A. (CER);

JOSIMAR PEIXOTO DE SOUZA – Diretor-Presidente da Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA);

RONALDO SCHUCK – Secretário de Energia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia ;

ADHEMAR PALOCCI – Diretor de Planejamento e Engenharia da Cen-
trais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE);

FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES – Secretário de Energia da Federa-
ção Nacional dos Urbanitários (FNU); e

SINVAL ZAIDAN GAMA – Chefe de Gabinete da Presidência da Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS).

Os deputados inscritos não tiveram a oportunidade de fazer uso da 
palavra, pois essa audiência foi encerrada prematuramente, diante da 
necessidade de evacuação de todo o prédio do Anexo II, em razão de 
um vazamento de gás. Contudo, a Presidente da CAINDR convocou 
nova audiência pública para o dia oito de abril deste ano, asseguradas 
as presenças de todos os expositores mencionados e respeitada a 
mesma ordem de inscrição dos deputados para o debate.

1/4/2008

“A Fusão das Com-
panhias Energéticas 
Federalizadas do Nor-
te/Nordeste do Brasil”

Req. nº 314/08 dos Deputados 
Vanessa Grazziotin e Marcelo 
Serafim (CAINDR);

Req. nº 337/08 da 
Deputada Perpétua Almeida 
e outros (CAINDR); e

Req. 343/08 da Deputada 
Marinha Raupp (CAINDR).

RONALDO SCHUCK – Secretário de Energia Elétrica do Ministério de 
Minas e Energia;

SINVAL ZAIDAN GAMA – Chefe de Gabinete da Presidência da Cen-
trais Elétricas Brasileiras S. A. (ELETROBRAS);

ARMANDO CASADO – Assistente do Diretor Econômico-Financeiro da 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. (ELETRONORTE);

ANSELMO DE SANTANA BRASIL – Diretor-Administrativo da Manaus 
Energia (CEAM);

CELSO SANTOS MATHEUS – Diretor-Presidente da Companhia de 
Eletricidade do Acre (ELETROACRE);

PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVEIRA – Diretor-Presidente da Cen-
trais Elétricas de Rondônia S.A. (CERON);

LUIZ EUGÊNIO MACHADO DE SOUZA – Engenheiro da Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA); e

FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES – Secretário de Energia da Federa-
ção Nacional dos Urbanitários (FNU)

8/4/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

Audiência Pública 
da CAINDR conjunta 
com  a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 
e a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável 
sobre “O Aumento do 
Índice de Desmatamen-
to na Amazônia – 
suas causas e ações 
para combatê-las”

Req. nº 303/08 da Deputada 
Vanessa Grazziorin (CAINDR);

Req. nº 304/08 do Deputado 
Marcelo Serafim (CAINDR);

Req. nº 216/08 do 
Deputado Carlos Mendes 
Thame (CAPADR);

Req. nº 153 e 220/08 do 
Deputado Wandenkolk 
Gonçalves (CMADS);

Req. nº 151/08 do Deputado 
Fernando Gabeira (CMADS); e

Req. nº 152/08 do Deputado 
Mendes Thame (CMADS).

MARINA SILVA – Ministra de Estado do Meio Ambiente; 

EINHOLD STEPHANES – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; 

GILBERTO CÂMARA NETO – Diretor do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE);

FERNANDA ROCHA PACHECO – Delegada da Divisão de Combate e 
Repressão Crimes Ambientais da Polícia Federal;

RAIMUNDO LIMA – Diretor de Programas do Instituto de Colonização 
e   Reforma Agrária (INCRA);

CARLOS FERNANDES XAVIER – Presidente da Comissão Nacional 
para Assuntos da Amazônia Legal da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA); e

PAULO DE TARSO CARALO – Secretário de Política Agrária e Meio 
Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG). 

9/4/2008

Audiência Pública da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável conjunta 
com a CAINDR para a apre-
sentação do Relatório do 
Greenpeace, intitulado 
“O leão acordou: uma 
análise do plano de ação 
para a prevenção e con-
trole do desmatamento 
na Amazônia Legal”

Req. n° 161/2008, dos Deputa-
dos Antonio Carlos Mendes Tha-
me e Chico Alencar (CMADS), e

Req. n° 336/2008, dos 
Deputados Janete Capiberibe 
e Chico Alencar (CAINDR).

MARCELO MARQUESINI – Representante do Greenpeace do Brasil e 
redator do relatório;

JOHANESS ECK – Subchefe adjunto da Subchefia de Análise de Acom-
panhamento de Políticas Públicas Governamentais da Casa Civil da 
Presidência da República; e

ANDRÉ RODOLFO DE LIMA – Diretor de Políticas de Controle de Des-
matamento do Ministério do Meio Ambiente, representante do MMA 
no Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a Redução dos 
Índices de Desmatamento na Amazônia Legal (GPTI).

15/4/2008
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“Políticas para a Defesa, 
Vigilância e Proteção 
da Amazônia”

Req. 313/08 da Deputada Va-
nessa Grazziotin e do Deputa-
do Marcelo Serafim (CAINDR);

Req. nº 315/08 do Deputado 
Francisco Praciano (CAINDR); e

Req. nº 319/08 do Deputado 
Ilderlei Cordeiro (CAINDR).

MARCELO DE CARVALHO LOPES – Diretor-Geral do  Centro Gestor 
e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e 
representante da Casa Civil da Presidência da República;

Coronel GUSTAVO DE SOUZA ABREU – Assessor Militar do Departa-
mento de Política e Estratégia do Ministério da Defesa;

RAIMUNDO LIMA – Diretor de Programas do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); e

EDISON FRANKLIN ALMEIDA – Secretário da 3ª Secretaria de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da União (TCU).

Compareceu à audiência pública a Fundação Nacional dos Índios 
(FUNAI), representada pelos Senhores Paulo A. Vieira de Carvalho, 
Ivanilde Pereira, Thereza Chistina de Alencar Silveira, Pedro V. P. dos 
Anjos e Wagner Tramm. 

29/4/2008

A Comissão da Amazônia realizou, no dia 6 de maio, audiência pública que teve como tema “O tráfico, na Amazônia, de 
mulheres e crianças para exploração sexual e a situação dos religiosos ameaçados de morte por combatê-lo”.

Durante a audiência, os bispos do Pará, Dom Erwin Kräutler (Xingu); Dom José Luís Azcona (Marajó) e Dom Flávio Giovenele 
(Abaetetuba) pediram apoio ao Congresso para que as denúncias divulgadas por eles sejam efetivamente apuradas e os 
culpados punidos. Eles também cobraram dos órgãos responsáveis que sejam identificados os autores das ameaças de 
mortes que vêm sofrendo.

Audiência Pública da CAINDR 
com a participação da 
Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do 
Senado Federal, representada 
pelo Senador José Nery sobre 
“O Tráfico na Amazônia 
de Mulheres e Crianças 
para Exploração 
Sexual e a situação dos 
religiosos ameaçados de 
morte por combatê-lo”

Req. nº 352/08 dos Deputados 
Janete Capiberibe e Marcelo 
Serafim (CAINDR): e

Req. nº 361/08 da Deputada 
Maria Helena (CAINDR).

Dom LUÍS SOARES – Arcebispo de Manaus-AM e Vice-Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);

Dom JOSÉ LUÍS AZCONA – Bispo Prelado de Marajó – PA;

Dom FLAVIO GIOVENALE – Bispo de Abaetetuba – PA;

Dom  ERWIN KRÄUTLER – Bispo Prelado de Xingu – PA;

FELIPE TAVARES SEIXAS – Chefe da Divisão de Direitos Humanos da 
Polícia Federal;

CLÁUDIO LIMA DE SOUZA – Secretário de Segurança Pública do Es-
tado de Roraima;

FELÍCIO PONTES JÚNIOR – Procurador da República do Ministério 
Público Federal no Estado do Pará;

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MATOS – Coordenador Geral de 
Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH);

LEILA PAIVA – Coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamen-
to da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes da Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH);

MARCIA VASCONCELOS – Oficial do Projeto Combate ao Tráfico de 
Pessoas – Área de Gênero e Raça – da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT); e

MARIA COSTA – Representante do Movimento Via Campesina

6/5/2008
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“A Reestruturação da 
SUDAM e os projetos 
do Banco da Ama-
zônia para fomentar 
o desenvolvimento 
na Amazônia”

Reqs. nº 357 e 362/08 
do Deputado Sebastião 
Bala Rocha (CAINDR).

EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO – Diretor de Controle do Banco da 
Amazônia (BASA);

DJALMA BEZERRA DE MELLO – Superintendente da Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM);

GEORGETT MOTTA CAVALCANTE, – Diretora de Administração da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); e

PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA –  Diretor de 
Planejamento e Articulação de Política da Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (SUDAM).

Compareceram na Audiência Pública os Senhores Jorgenei da Silva 
Ribeiro, Creulúcia Alves da Silva e Leudah Figueiredo Gallo e repre-
sentantes do Banco da Amazônia (BASA).

13/5/2008

Audiência Pública da Comissão 
de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional conjunta com 
a CAINDR sobre a “Retirada 
de não índios  da Reser-
va Raposa Serra do Sol, 
no Estado de Roraima”

Req. nº 152/08 do Deputado 
Marcelo Itagiba (CREDN);

Reqs. 163 e 164/08 do 
Deputado Antônio Carlos 
Pannunzio (CREDN);

Req. nº 174/08 do Deputado 
Francisco Rodrigues; e

Req. 354/08 do Deputado Már-
cio Junqueira (junção com os 
Reqs nº 330/08 – Dep. Márcio 
Junqueira e nº 333/08 – Depu-
tada Maria Helena) (CAINDR).

TARSO GENRO – Ministro de Estado da Justiça; e

JOSÉ DE ANCHIETA JÚNIOR – Governador do Estado de Roraima.

14 e 28/5/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

Audiência Pública da CAINDR 
conjunta com a Comissão 
de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional sobre “A 
Questão Indígena na 
Amazônia – os proble-
mas nas áreas de saúde, 
educação, desenvol-
vimento sustentável, 
vigilância, pistas de 
pousos, fiscalização 
ambiental e territorial”

Req. nº 318/08 da Deputada 
Janete Capiberibe

Ministra de Estado ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN – Diretora 
do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério 
das Relações Exteriores;

Coronel-Aviador JOSÉ HUGO VOLKMER – Subsecretário de Adminis-
tração Financeira do Comando da Aeronáutica;

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA – Coordenadora da 
6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;

KLEBER DOS SANTOS KARIPUNA – Secretário-Executivo da Coorde-
nação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); e 

CAMILO CAPIBERIBE – Deputado Estadual, Presidente da Comissão 
de Direitos da Pessoa Humana, Questões de Gênero, Assuntos Indí-
genas, da Mulher, do Idoso, da Criança, do Adolescente, do Afro-Bra-
sileiro e Defesa do Consumidor (CDPH) da Assembléia Legislativa do 
Estado do Amapá.

Acompanharam a audiência as lideranças indígenas Tadeu Waiana, 
Juventinho Kaxuyana, Patena Wajãpi, Luciano dos Santos, Gilberto 
Iaparrá, Gregório Nazeazeno Lod, Fernando Forte, Marivaldo Diogo 
Macial, Carlos Ferreira, Yanomami dos Santos Silva, Ramos dos Santos 
e Emiliano Gabriel e os representantes da Funai do norte do Pará e 
Amapá, Estela Maria dos Santos Oliveira, Frederico de Miranda Olivei-
ra e Simone Vidal Silva.

20/5/2008

Audiência Pública da CAINDR 
conjunta com a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável sobre a  
“Política de Desenvol-
vimento Sustentável 
para a Amazônia”

Req. nº 363/08 da 
Deputada Vanessa Grazziotin, 
subscrito pelos Deputados 
Luciano Castro e Giovanni 
Queiroz (CAINDR);

Req. nº 371/08 da Deputada 
Dalva Figueiredo, subscrito 
pelo Deputado Sérgio 
Petecão (CAINDR); 

Req. nº 372/08 da Deputada 
Janete Capiberibe; e

Req. nº 182/08 do Deputado 
Nilson Pinto, subscrito pelos 
Deputados André de Paula, 
Marcelo Almeida, Antônio 
Carlos Mendes Thamè, Ricardo 
Trípoli, Givaldo Carimbão, 
Germano Bonow, Luiz Carreira, 
Moreira Mendes e Wandenkolk 
Gonçalves (CMADS).

ROBERTO MANGABEIRA UNGER – Ministro de Estado de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República.

Por motivo de compromisso inadiável do Ministro, foi convocada nova 
Audiência Pública Conjunta para o dia 11 de junho de 2008.

21/5/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

Audiência Pública da Comissão 
de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional conjunta 
com a CAINDR  para debater a 
“Eventuais Riscos que a 
demarcação da Reserva 
Indígena Raposa Serra 
do Sol poderá trazer 
para a soberania do país 
e para a integridade do 
território nacional”.

Req. nº 152/08 do Deputado 
Marcelo Itagiba(CREDN);

Reqs. 163 e 164/08 do 
Deputado Antônio Carlos 
Pannunzio (CREDN);

Req. nº 174/08 do Deputado 
Francisco Rodrigues; e

Req. 354/08 do Depu-
tado Márcio Junqueira 
(junção com os Reqs nº 330/08 
– Dep. Márcio Junqueira 
e nº 333/08 – Deputada 
Maria Helena)    (CAINDR).

MANGABEIRA UNGER – Ministro Extraordinário de Assuntos Estra-
tégicos; e

JOSÉ DE ANCHIETA JÚNIOR – Governador do Estado de Roraima. 

28 e 14/5/2008 

No dia 3 de junho, a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, realizou audiência pública 
na qual se discutiu os “Novos indicadores econômicos e de sustentabilidade ambiental para a Amazônia”. A convite da 
presidenta da Comissão, deputada Janete Capiberibe (PSB-AP), a ex-primeira-dama da França Danielle Miterrand, que hoje 
preside a Fondation Frances Libertés, participou da reunião declarando-se “cidadã do mundo” e reafirmou sua luta pela 
autodeterminação dos povos e contra a ingerência estrangeira na Amazônia.

 

Presidenta da Fondation France Libertés, Danielle Mitterrand e 
presidenta da CAINDR Janete Capiberibe.
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Novos indicadores 
econômicos e de sus-
tentabilidade ambiental 
para a Amazônia”

Req. nº 351/08, da Deputada 
Janete Capiberibe (CAINDR).

DANIELLE MITTERRAND – Presidente da Fondation France Libertés;

MÁRCIO POCHMANN – Presidente do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA);

ANDRÉ ABREU DE ALMEIDA – Diretor-Geral da Fondation  France 
Libertés no Brasil;

ANA ELIZABETH REYMÃO – Coordenadora do Laboratório Acadêmico 
da Região Norte para o acompanhamento dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM) da Organização das Nações Unidas 
(ONU); e

EUFRAN FERREIRA DO AMARAL – Secretário de Meio Ambiente do 
Estado do Acre. 

3/6/2008

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional realizou, no dia 10 de maio, audiência 
pública que discutiu a degradação do Rio Parnaíba e o processo de desertificação da área compreendida por sua bacia. O 
debate foi proposto pelos deputados Marcelo Castro (PMDB-PI), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Osmar Júnior (PCdoB-PI). 
O coordenador do programa nacional de desertificação do Ministério do Meio Ambiente, José Roberto de Lima, informou 
que o governo já iniciou ações para a revitalização do rio. O conjunto de medidas emergenciais é a primeira do programa 
para recuperação da bacia do Parnaíba. Elas serão realizadas em quatro etapas e incluem também projetos de estruturação, 
elaboração do programa de revitalização da bacia e implantação.

Segundo Lima, as três etapas iniciais devem ser concluídas até o fim de 2009 e o processo de implantação será feito em 20 
anos. A Bacia do rio Parnaíba é a quarta maior do País. O rio, que nasce na chapada das Mangabeiras (norte de Tocantins, 
sul de Maranhão e Piauí), percorre 1.344 quilômetros até desembocar no oceano. O delta do rio é um dos principais pontos 
turísticos do Piauí.
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Desertificação e 
morte do rio Parnaíba 
e seus afluentes no 
Estado do Piauí”

Req. nº 341/08 dos 
Deputados Vanessa 
Grazziotin, Marcelo Castro 
e Osmar Júnior (CAINDR).

DALTON MACAMBIRA – Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos/PI;

CID DE CASTRO DIAS – Assessor do Governador do Estado do Piauí;

JOSÉ ROBERTO DE LIMA – Coordenador do Programa Nacional de 
Desertificação do Ministério do Meio Ambiente;

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO – Juiz Federal Titular da 5ª Vara 
Federal do Estado do Piauí;

MARCUS VINÍCIUS FURTADO COELHO – Presidente da Associação 
Brasileira dos Advogados;

EUGÊNIA VITÓRIA E SILVA DE MEDEIROS – Analista Ambiental do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) do Estado do Piauí;

ANTÔNIO RIBEIRO NETO – Presidente da Fundação do Cerrado;

FRANCISCO RODRIGUES SOARES – Presidente da Fundação do Rio 
Parnaíba;

ATHADEU FERREIRA DA SILVA – Assessor Técnico da Diretoria de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas (CODEVASF);

OSMAR DE JESUS DA COSTA LEAL – Prefeito de Santa Quitéria/MA;

REGINALDO FURTADO – Conselheiro Federal da OAB/PI;

FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHÃES JÚNIOR – Conse-
lheiro Federal da OAB/PI;

WILLIAM GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO – Conselheiro Federal 
da OAB/PI; e

ALCIDES SOARES DA SILVA FILHO – Produtor do documentário “Ex-
pedição às Nascentes do Rio Parnaíba”.

Compareceram a audiência pública representantes do Ministério do 
Meio Ambiente, Senhores Alexandre R. Duarte e  Edicarlos Gomes de 
Souza. Também fez uso da palavra o Deputado Sarney Filho.

10/6/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

Audiência Pública  da CAINDR 
conjunta com a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável sobre a  
“Política de desenvol-
vimento sustentável 
para a Amazônia”

Req. nº 363/08 da 
Deputada Vanessa Grazziotin, 
subscrito pelos Deputados 
Luciano Castro e Giovanni 
Queiroz (CAINDR);

Req. nº 371/08 da Deputada 
Dalva Figueiredo, subscrito 
pelo Deputado Sérgio 
Petecão (CAINDR);

Req. n° 372/08 da Deputada 
Janete Capiberibe, subscrito 
pelo Deputado Marcelo 
Serafim (CAINDR); e

Req. nº 182/08 do Deputado 
Nilson Pinto, subscrito pelos 
Deputados André de Paula, 
Marcelo Almeida, Antônio 
Carlos Mendes Thamè, Ricardo 
Trípoli, Givaldo Carimbão, 
Germano Bonow, Luiz Carreira, 
Moreira Mendes e Wandenkolk 
Gonçalves (CMADS).

ROBERTO MANGABEIRA UNGER, Ministro de Estado de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República.

Essa audiência pública foi uma continuidade da realizada em 21/5/08, 
interrompida em razão do expositor, Ministro de Estado Mangabeira 
Unger, ter compromissos inadiáveis.

11/6/2008

“Falta de Investi-
mentos e a questão 
do Orçamento no 
INPA, Museu GOELDI 
e nas Universidades 
Federais dos estados 
do Amazonas e Pará”

Req. nº 340/08, da Deputada 
Vanessa Grazziotin (CAINDR).

ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO – Reitor da Universidade Federal 
do Pará (UFPA);

IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA – Diretora do Museu GOELDI;

EDMILSON BRUNO DA SILVEIRA – Pró-Reitor de Planejamento  De-
senvolvimento Institucional da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM); e

ADALBERTO LUIS VAL – Diretor do Instituto de Pesquisa do Amazonas 
(INPA).

17/6/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

“O déficit de Agências 
Bancárias, do INSS, e de 
outros Órgãos Públicos 
no interior da Amazônia”

Reqs. nº 387 e 388/08, do 
Deputado Átila Lins (CAINDR).

EVANDRO DINIZ COTA – Diretor de Atendimento do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS);

ILTON LUIS SCHWAAB – Gerente Executivo da Diretoria de Distribui-
ção do Banco do Brasil S.A;

FREDERICO ALBERTO GONÇALES – Gerente de Segmento da Superin-
tendência Nacional de Gestão da Área “A” (Norte, MT e MS) da Caixa 
Econômica Federal; e

AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS – Diretor de Ações Estratégicas do 
Banco da Amazônia S.A .

1/7/2008

“A criação dos comitês 
de Bacias Hidrográfi-
cas na Amazônia”

Req. nº 389/08, das Deputadas 
Janete Capiberibe e Perpétua 
Almeida (CAINDR).

OÃO BOSCO SENRA – Diretor do Departamento de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente;

JOÃO GILBERTO LOTUFO – Superintendente de Planejamento de Re-
cursos Hídricos – ANA; e

LUPÉRCIO ZIROLDO ANTÔNIO – Coordenador Geral do Fórum Nacio-
nal de Comitês de Bacias Hidrográficas.

Compareceram também à Audiência Pública o Senhor Leonardo Car-
valho Lima (MMA); Senhor Ricardo Mesquita da Fonseca (Associação 
Preserve Amazônia) e Senhora Sílvia Maria Frattini Gonçalves Ramos 
(MME/NESA).

J15/7/2008

Audiência Pública da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento 
Rural com a participação 
da CAINDR para  “Discutir 
o Decreto nº 6.514, de 
22 de julho de 2008 e 
tratar de assunto que 
envolve mais de mil 
famílias na questão de 
área de Preservação 
Ambiental no Município 
de Mucajaí, Roraima”

Req. 299/08 do Deputado 
Marcos Montes (CAPADR); e

Req. nº 289/08 do Deputado 
Edio Lopes (CAPADR).

CARLOS MINC – Ministro do Meio Ambiente 20/8/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Destino de Produtores 
Rurais que tiveram suas 
terras interditadas pela 
criação da Floresta Na-
cional do Jamanxim-PA”

Req. nº 411/08, do Deputado 
Zequinha Marinho (CAINDR).

RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO – Presidente do Institu-
to Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

FLÁVIO MONTIEL DA ROCHA – Diretor de Proteção Ambiental do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA);

AGAMENON DA SILVA MENEZES – Presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Novo Progresso/PA;

NELCI RODRIGUES – Presidente da Associação dos Produtores Rurais 
do Vale do Garça; e

LUIZ CARLOS DE MIRANDA JOELS – Diretor do Serviço Florestal 
Brasileiro.

14/10/2008

A Comissão da Amazônia discutiu, no dia 15 de outubro, com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o diretor da 
Eletrobrás, Flávio Decat, a centralização da gestão das empresas da Eletronorte pela Eletrobrás.  A reunião atendeu a requeri-
mentos dos deputados Marcelo Serafim, Janete Capiberibe, Carlos Souza e Dalva Figueiredo. Para Serafim, o ministério errou 
ao centralizar em uma única diretoria da Eletrobrás a distribuição de toda energia do Amazonas e de mais seis estados. “O 
pior é que essa diretoria tem sede no Rio de Janeiro”, criticou o deputado.

Presidenta da CAINDR, Dep. Janete Capiberibe (D); Ministro de Minas e 
Energia, Edson Lobão e Diretor da Eletrobrás, Flávio Decat.
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Apagões de energia 
na Região Norte e a 
incorporação, pela Ele-
trobrás, das empresas 
de energia da região”

Reqs. nº 407/08, dos 
Deputados Marcelo Serafim e 
Janete Capiberibe e nº 366/08 
dos Deputados Carlos Souza 
e Dalva Figueiredo (CAINDR).

EDISON LOBÃO – Ministro de Minas e Energia; e

FLÁVIO DECAT – Diretor de Distribuição da Eletrobrás. 

15/10/2008

Em audiência pública Realizada pela Comissão da Amazônia no dia 12 de novembro, a deputada Janete Capiberibe (PSB-AP), 
presidenta da Comissão, cobrou do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, uma nova política de desenvolvimento para 
a região amazônica. A audiência foi solicitada  através de requerimentos dos deputados Marcelo Serafim, Maria Helena, 
Vanessa Grazziotin, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Sebastião Bala Rocha, Gladson Cameli, Urzeni Rocha, Sérgio Petecão 
e Perpétua Almeida.

Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc (E), Deputados Onyx Lorenzoni e Márcio Junqueira.
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Questões Ambien-
tais na Região Norte: 
Problemas e Soluções”

Requerimentos:

nº 323/08 – Marcelo 
Serafim e Maria Helena;

nº 378/08 – Deputadas 
Vanessa Grazziotin e 
Dalva Figueiredo;

nº 379/08 – Deputados Asdru-
bal Bentes e Dalva Figueiredo;

nº 380/08 – Deputados 
Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Dalva Figueiredo;

nº 383/08 – Deputado 
Sebastião Bala Rocha;

nº 396/08 – Deputada 
Vanessa Grazziotin;

nº 400/08 – Gladson Cameli;

nº 415/08 – Urzeni Rocha, As-
drubal Bentes e Sérgio Petecão; 

nº 416/08 – Perpétua Almeida 
e Vanessa Grazziotin.

CARLOS MINC – Ministro de Estado do Meio Ambiente. 12/11/2008

“Posição do Brasil 
perante a Declara-
ção dos Direitos dos 
Povos Indígenas”

Req. n.º do Deputado 
Ilderlei Cordeiro

CARLOS EDUARDO DA CUNHA OLIVEIRA – Representante do De-
partamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das 
Relações Exteriores;

MARIANO MARCOS TERENA – Presidente do Memorial dos Povos 
Indígenas do Distrito Federal;

UBIRATAN MAIA – Advogado e Membro do Grupo de Trabalho Indí-
gena da OAB; e

JECINALDO BARBOSA – Coordenador-Geral da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). 

25/11/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

Audiência Pública da Comissão 
de Fiscalização Financeira 
e Controle conjunta com a 
CAINDR  para debater os

“Impactos da crise 
financeira interna-
cional no PAC”

Req. n.º 424/08 da Deputada 
Janete Capiberibe (CAINDR);

Req. nº 146/08 do Deputado 
Fernando Coruja (CFT);

Req. nº 190/08 do Deputado 
Miguel Corrêa (CDEIC);

Req. nº 93/08 do Deputado 
Hugo Leal (CVT);

Req. nº 115/08 do Deputado 
Paulo Pimenta (CFFC); e

Req. nº 62/08 do Deputado 
Zezéu Ribeiro (CDU). 

DILMA ROUSSEFF – Ministra da Casa Civil. 3/12/2008

Audiência Pública  da 
CAINDR conjunta com 
a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias sobre a

“Contaminação de 
servidores da extinta 
SUCAM pelos insetici-
das DDT e Malathion”

Req. nº 403/2008 da 
Deputada Perpétua Almeida, 
subscrito pelos Deputados 
Janete Capiberibe, Vanessa 
Grazziotin, Zequinha Marinho, 
Marcelo Serafim,

Ilderlei Cordeiro (CAINDR) 
e Eduardo Valverde;

Req. nº 102/2008 da 
Deputada Janete Capiberibe 
(CAINDR e CDHM).

DEPUTADO WALTER PRADO – Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa do Acre;

JOSELIAS RIBEIRO DA SILVA – Coordenador-Geral de Recursos Hu-
manos da FUNASA; 

ALDO MOURA DA SILVA – Representante dos ex-guardas da Sucam 
do Acre; e

CEDÍCIO DE VASCONCELOS MONTEIRO – Representante do SINT-
SEP/PA.

4/12/2008
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TEMA CONVIDADOS DATA

“Populações tradi-
cionais femininas da 
amazônia – problemas 
e reivindicações”

Req. n.º 365/08 da Deputada 
Janete Capiberibe)

NILCÉA FREIRE – Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM);   

MARIA TEREZA DE SOUZA BORDALO – Coordenadora das Associa-
ções de Parteiras Tradicionais dos Municípios de Alenquer e Curuá, 
no Pará; e

MARIA DAS DORES DO ROSÁRIO ALMEIDA – Sócia-Fundadora do 
Instituto de Mulheres Negras do Amapá (IMENA).

9/12/2008

“Os constantes reajustes 
do preço do cimento no 
estado do Amazonas”

Req. nº 406/2008 da Deputada 
Vanessa Grazziotin, subscrito 
pela Deputada Janete Capiberibe

MARCOS OTÁVIO BEZERRA PRATES – Diretor do Departamento de 
Competitividade Industrial da Secretaria do Desenvolvimento da 
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior;

SÔNIA RODRIGUES RAMOS – Secretária Executiva Adjunta da Comis-
são de Cooperação e Relações Institucionais do Governo de Estado 
do Amazonas; e

MARCÍLIO JACQUES BROTHERHOOD – Diretor Executivo da Itautinga 
Agro Industrial S/A.

9/12/2008

“Conflito fundiário na 
área do aeroporto de 
Macapá”

Req. n.º 427/08 da Deputada 
Janete Capiberibe

MICHEL AMAZONAS COTTA – Advogado da União, Coordenador-Ge-
ral do Núcleo de Assessoramento Jurídico em Macapá e Procurador-
Chefe da Procuradoria da União do estado do Amapá;

NELSON BORGES GONÇALVES – Assessor da Presidência da INFRA-
ERO;

CORONEL-AVIADOR CARLOS EDIR DE ALMEIDA SOBREIRA – Chefe 
do Estado Maior do 1º Comando Aéreo Regional; 

LUCIANO RICARDO AZEVEDO RODA – Diretor de Destinação Patri-
monial da Secretaria do Patrimônio da União; 

SANDRA REGINA MARTINS MACIEL ALCÂNTARA - Representante da 
Assessoria Jurídica da Associação de Moradores dos Bairros Infraero 
e Alvorada;

ANTÔNIO EDILSON MACHADO KOBER – Representante da Associa-
ção de Moradores dos Bairros Infraero e Alvorada; e

LEO CASSIANO MOREIRA REZENDE – Representante da Associação 
de Moradores dos Bairros Infraero e Alvorada.

18/12/2008
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Reuniões realizadas pela Comissão 
no período: 25/3/2008 a 9/12/2008

Total: 22

COMISSÃO DA AMAzôNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TEMA DATA

Reunião para apresentar o Relatório Preliminar do I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacional. Local: 
Plenário 15 do Anexo II 25/3/08

Reunião com os membros da CAINDR para discutir o texto final do manifesto em defesa de maior presença do 
Estado na Região Amazônica. Local: Anexo II, Sala da Presidência 1/4/08

Reunião de instalação da Subcomissão Permanente de Orçamento da Amazônia. Local: Sala da Presidência 
da CAINDR 2/4/08

Visita dos Deputados Membros da CAINDR e do Exército Brasileiro aos Municípios Amazonenses da Área de 
Fronteira. Local: Tabatinga 3/4/08

Reunião da Subcomissão de Orçamento para a Amazônia: Reunião anterior de Instalação. Local: Tabatinga 8/4/08

Reunião conjunta  com a Comissão da  Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, des-
tinada a recepcionar parlamentares membros do Comitê de Finanças do Parlamento Norueguês (Storting)  
Objetivo: fortalecer as relações entre os parlamentares e discutir temas relacionados à questão ambiental. 
Comitê de Finanças do Parlamento Norueguês (Storting) Local: Plenário 2, Anexo II

16/4/08

VI – Outros eventos 
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TEMA DATA

Reunião de trabalho para discutir a divisão entre estados e municípios dos recursos de royalties pela explora-
ção de petróleo ou gás natural no mar territorial.

[Req. nº 344/08 – Dep. Francisco Praciano) Local: Plenário 15 do Anexo II]
8/5/08

Reunião de Reitores das Universidades de Pequeno Porte da Amazônia com o Presidente da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), Sr. Luis Rebelo Fernandes. Local: Plenário 14 do Anexo II 8/5/08

Reunião com o Ministro dos Transportes, Sr. ALFREDO NASCIMENTO, para discutir a situação do Transporte 
Fluvial na Amazônia; e Criação de Grupo de Trabalho( portaria nº 152 de 11 de junho/08 – Ministério dos 
Transportes) para elaboração de uma Política Naval para a Amazônia e a criação de Centro de Educação Naval 
( Cefet’s Navais), contemplando a formação de profissionais em Construção e Navegação na Amazônia. Local: 
Gabinete do Ministro

21/5/08

Reunião com o Comandante da Marinha, Almirante Júlio Soares de Moura, para discutir a situação do trans-
porte fluvial na Amazônia; Criação de Grupo de Trabalho para elaboração de uma Política Naval para a Ama-
zônia e a criação de Centro de Educação Naval, contemplando a formação de profissionais em construção e 
Navegação na Amazônia. Local: Gabinete do Comandante 

21/5/08

Reunião com o Ministro de Ciência e Tecnologia, para discutir estratégias de ampliação da participação das 
Universidades Federais de Pequeno Porte da Amazônia e a construção de uma política de Navegação Fluvial. 
Local: Gabinete do Ministro

28/5/08

Viagem Técnica à Estância Ecológica SESC Pantanal de 29/5 a 1/6/08: “Apresentação do Projeto Socioambien-
tal da Administração Nacional do SESC no Pantanal Mato-grossense”. Local: Pantanal Mato-grossense 29/5/08

Participação no Seminário Internacional com Saída para o Pacífico e Áreas de Livre Comércio: Oportunidades 
de Integração e Desenvolvimento, nos dias 6 e 7/6/08. (Req. n° 359/08 –  Dep. Sérgio Petecão). Local: Rio 
Branco (AC) e Puerto Maldonado (Peru) 

5/6/08

Seminário: Transporte Hidroviário na Amazônia, em conjunto com a Assembléia Legislativa do Estado do Ama-
zonas. Local: Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas. 13/6/08

“Reunião para preparação da Audiência Pública do dia 15/7/08”. (Req. nº 389/08 – Dep. Janete Capiberibe) 
Local: ANA – Agência Nacional de Águas – Setor Policial Sul 24/6/08

Reunião com o Presidente da FUNAI, Sr. MÁRCIO MEIRA, que irá discutir “Questões Indígenas na Amazônia”. 
Local: Sede da Funai 24/6/08



ação
 parlam

en
tar

��
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional

TEMA DATA

Reunião da Subcomissão Permanente de Orçamento para a Amazônia: Apresentação, por Órgãos Públicos 
Federais, de Propostas Orçamentárias para a Região Amazônica. Convidados: 1. MARIA CLÁUDIA SCHIA-
VOLINI CORRÊA – Chefe da Divisão de Projetos de Edificações e Obras do Departamento de Polícia Federal; 
2. Contra-Almirante ANATALÍCIO RISDEN JÚNIOR – Coordenador do Orçamento da Marinha do Brasil;  3. 
Coronel-Aviador JOSÉ HUGO VOLKMER – Subsecretário de Administração Financeira do Comando da Ae-
ronáutica; 4. General de Brigada GERSON FORINI – 6º Subchefe Do Estado Maior Do Exército Brasileiro; 5. 
FLÁVIO MONTIEL – Diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA); e 6. ANAEL AYMORÉ JACOB – Coordenador do Bioma Amazônia do Instituto 
Chico Mendes. Local: Plenário 15 do Anexo II 

2/7/08

Participação da CAINDR na 60º Reunião Anual da SBPC, realizada na cidade de Campinas/SP. (Req. nº 384/08 
– Dep. Janete Capiberibe) Local: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – SP 16/7/08

Reunião de Audiência Pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
com o Ministro do Meio Ambiente, CARLOS MINC, que contará com a participação de Membros da CAINDR 
para “Discutir o Decreto nº 6.514, de 22 de Julho de 2008 e tratar de assuntos que envolvem mais de mil 
famílias na questão de Área de Preservação Ambiental no município de Mucajaí/Roraima”. Local: Plenário 6 
do Anexo II

20/8/08

Sessão de exibição e lançamento na Câmara dos Deputados do documentário “Mulheres de Mamirauá”, 
dirigido pela cineasta amazônida Jorane Castro. Local: Auditório Nereu Ramos 2/9/08

Fórum Regional: “Novas Modalidades de Investimentos em Ciência e Tecnologia na Amazônia – Superando as 
Desigualdades”. Local: Universidade Federal do Pará (UFPA) 18/9/08

Reunião com o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
Roberto Mangabeira Unger, para debater o Plano Amazônia Sustentável e a apresentação do novo modelo de 
regularização fundiária. Local: Gab. do Ministro – Esplanada dos Ministérios – Bloco “O”

3/12/08

Reunião com o Ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, José Múcio Monteiro, para 
solicitar a liberação urgente dos recursos das emendas da CAINDR ao Orçamento Geral da União de 2008 
(OGU/2008). Local:  Palácio do Planalto

9/12/08
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PROPOSIÇÃO QUANTIDADE

PROPOSIÇÕES APRECIADAS 24

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO 16

REQUERIMENTOS 133

VII – Resumo das proposições 
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Total: 24

PROPOSIÇÃO RELATOR AUTOR EMENTA DATA DE 
APRECIAÇÃO

PL n.º 2688/2007 Marcelo Serafim José Guimarães

Modifica a Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, que regulamenta 
o art. 159, alínea c, da Constituição 
Federal, institui o fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte – FNO, o 
FNE e o Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste – FCO, 
e dá outras providências

7 de maio de 2008

PLP n.º 59/2007 Neudo Campos Ciro Nogueira

Modifica o art. 2º da Lei Complemen-
tar nº 124, de 03 de janeiro de 2007, 
incluindo a região meio-norte do Es-
tado do Piauí na área de atuação da 
Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia – SUDAM.

14 de maio de 2008

PLP n.º 266/2005 Maria Helena Zequinha 
Marinho

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento de Tucuruí 
e instituir o Programa Especial de De-
senvolvimento Integrado de Tucuruí.

16 de maio de 2008

PLP n.º 269/2008 Marcelo Castro Davi Alves 
Silva Júnior

Regulamenta o artigo 43 da Consti-
tuição Federal, para criar o complexo 
geoeconômico e social do Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste e dá outras 
providências.

28 de maio de 2008

PL n.º 2150/2007 Marcelo Serafim Marcos 
Medrado

Dispõe sobre a criação de uma zona 
franca no Subúrbio Ferroviário do Mu-
nicípio de Salvador, Capital do Estado 
da Bahia.

28 de maio de 2008

VIII – Proposições apreciadas
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PROPOSIÇÃO RELATOR AUTOR EMENTA DATA DE 
APRECIAÇÃO

PL n.º 2258/2007 Marcelo Serafim Celso Maldaner

Dispõe sobre o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas e destina parte 
da arrecadação da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE – para as finalidades que es-
pecifica.

28 de maio de 2008

PL n.º 2906/2008 Perpétua Almeida Vanessa 
Grazziotin

Dispõe sobre a indicação geográfica 
protegida para o biocosmético ama-
zônico.

18 de junho 
de 2008

PL n.º 2405/2007 Perpétua Almeida Uldurico Pinto 

Estabelece a obrigatoriedade de as 
agências financeiras oficiais de fo-
mento aplicarem, no mínimo, o valor 
percentual correspondente a popu-
lação, mais 10% (dez por cento) de 
suas disponibilidades financeiras nas 
regiões mais pobres. 

18 de junho 
de 2008

PL n.º 2457/2007 Perpétua Almeida Wandenkolk 
Gonçalves

Altera a Lei n.º 11.284, de 2 de março 
de 2006, dispondo sobre o repasse de 
recursos advindos das concessões a 
Estados e Municípios.

18 de junho 
de 2008

PLP n.  31/07 Dalva Figueiredo Leandro Vilela
Altera a redação do artigo 2  da Lei 
Complementar º 31, de 11 de outubro 
de 1972.

9 de julho de 2008

PL n.º 2323/2007 Asdrubal Bentes Rose de Freitas

Proíbe as instituições de crédito de 
conceder financiamentos em condi-
ções favorecidas e outros benefícios 
para implantação e operação de 
agroindústrias de cana-de-açúcar na 
Amazônia Legal e dá outras provi-
dências.

9 de julho de 2008

PL n.º 2795/2003 Marcelo Serafim Confúcio Moura

Dispõe sobre a concessão de terras 
públicas da Bacia Amazônica para a 
exploração florestal por meio de ma-
nejo florestal sustentável.

13 de agosto 
de 2008

PL n.º 5690/2005 Marcelo Serafim Betinho Rosado

Insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei 
nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, 
que dispõe sobre a introdução do bio-
diesel na matriz energética brasileira.

13 de agosto 
de 2008
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PROPOSIÇÃO RELATOR AUTOR EMENTA DATA DE 
APRECIAÇÃO

MSC n.º 
229/2008

Vanessa 
Grazziotin Poder Executivo

Submete à consideração do Congres-
so Nacional proposta de cessão ao 
Estado de Rondônia, do imóvel da 
União, com área de 62.986,0615ha, 
denominada Gleba Rio Preto, situado 
no município de Porto Velho, objeto 
do Processo nº 54000.002040/98-01, 
destinado à regularização fundiária da 
Floresta Estadual de Desenvolvimento 
Sustentado Rio Madeira “A”.

13 de agosto 
de 2008

PL nº 2435 Asdrubal Bentes Fernando Diniz

Autoriza o Poder Executivo a ampliar 
a área de atuação da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba – Cofevasf, 
com a inclusão de municípios do en-
torno da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco, em Minas Gerais

29 de outubro 
de 2008

PL nº 3480 Francisco 
Praciano

Vanessa 
Grazziotin

Altera o Art. 1º da Lei nº 4.771 de 
setembro de 1965 _ Código Florestal, 
para obrigar os órgãos competentes 
do Governo Federal a divulgar, no 
mínimo uma vez por mês dados sobre 
desmatamento na Amazônia

29 de outubro 
de 2008

PL nº 5955 Dalva Figueiredo Senado Federal

Institui o Plano de Desenvolvimento 
Regional dos Municípios do Entorno 
do Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, no Estado do Amapá, 
e acrescenta § 2º ao art. 13 da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981.

19 de novembro 
de 2008

PLP 300/2008 Sergio Petecão Carlos Souza

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Microrregião do Juruá e 
a instituir o Programa Especial de De-
senvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do 
Turismo da Microrregião do Juruá.  

10 de dezembro 
de 2008

PLP 296/2008 Zé Geraldo Carlos Souza

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Microrregião do Alto 
Solimões e a instituir o Programa Es-
pecial de Desenvolvimento do Turismo 
da Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Turismo da Microrregião do 
Alto Solimões.

10 de dezembro 
de 2008
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PROPOSIÇÃO RELATOR AUTOR EMENTA DATA DE 
APRECIAÇÃO

MSC 230/2008 Francisco 
Praciano Poder Executivo 

Submete à consideração do Congres-
so Nacional proposta de cessão, ao 
Estado de Rondônia, do imóvel da 
União, com área de 115.750,3359ha, 
parte de um todo maior denominado 
Gleba Rio Preto, situado nos Municí-
pios de Porto Velho e Machadinho 
D’Oeste, objeto do Processo nº 
54000.000882/2000-24, visando a 
regularização da Unidade de Conser-
vação, de uso sustentável, denomina-
da Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentado do Rio Machado.

17 de dezembro 
de 2008

PLP 373/2008 Natan Donadon Paes Landim

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento 
do Parque Nacional Serra da Capivara.  
Parecer do Relator, Dep. Natan Dona-
don (PMDB-RO), pela aprovação.

17 de dezembro 
de 2008

PLP 420/2008 Dalva Figueiredo Carlos Souza

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Micror-
região do Madeira, Estado do Amazo-
nas, assim como instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento Integra-
do dessa Microrregião.

17 de dezembro 
de 2008

PDC 570/2008 Marinha Raupp Elismar Prado Dispõe sobre a realização de plebiscito 
para a criação do Estado do Triângulo.

17 de dezembro 
de 2008

PL 3416/2008 Perpétua Almeida Lira Maia 

Dispõe sobre a transferência de titu-
laridade de bens imóveis de proprie-
dade da União para os Municípios da 
Amazônia Legal. 

17 de dezembro 
de 2008
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Total: 16

PROJETO AUTOR RELATOR EMENTA

PFC 114/2006 Perpétua 
Almeida

Vanessa 
Grazziotin

Propõe que a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, fiscalize os procedimentos fiscaliza-
tórios da Secretaria da Receita Federal e da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - Suframa, relativos ao anúncio de prática 
de fraude fiscal realizada em Estados da Região Norte por parte 
de empresas sediadas na Região Sudeste.

PL 3321/2008 Afonso Hamm Neudo Campos
Altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, criando condições 
de incentivo para o desenvolvimento da Faixa de Fronteira da 
região sul.

PL 3890/2008 Rebecca Garcia Zequinha 
Marinho

Dispõe sobre alterações no Fundo Especial Para Calamidades 
Públicas – FUNCAP, de que trata o Decreto-Lei nº 950, de 13 de 
outubro de 1969.

PL 3895/2008 Roberto Rocha Marcelo Castro
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, de modo a 
conceituar o semi-árido na área de atuação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

PL 4000/2008 Beto Faro Gladson Cameli Altera o caput do art. 1º, da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 
de agosto de 2001 e dá outras providências.

PLP 295/2008 Carlos Souza Vanessa 
Grazziotin

Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desen-
volvimento do Turismo da Microrregião do Japurá e a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião do 
Japurá.

IX – Proposições em tramitação
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PLP 299/2008 Carlos Souza Sebastião 
Bala Rocha

Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desen-
volvimento do Turismo da Microrregião do Madeira e a instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião do 
Madeira.

PLP 302/2008 Carlos Souza Lindomar 
Garçon

Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desen-
volvimento do Turismo da Microrregião de Parintins e a instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião de 
Parintins.

PLP 419/2008 Carlos Souza Asdrubal Bentes Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião do Tefé, Estado do Amazonas, assim como ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 421/2008 Carlos Souza Neudo Campos Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da 
Microrregião do Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião.

PLP 422/2008 Carlos Souza Marinha Raupp Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião de Parintins, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 423/2008 Carlos Souza Natan Donadon Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião de Juruá, Estado do Amazonas, assim como ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 424/2008 Carlos Souza Wellington 
Fagundes

Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da 
Microrregião do Japurá, Estado do Amazonas, assim como ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 425/2008 Carlos Souza Sebastião 
Bala Rocha

Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião de Itacoatiara, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 426/2008 Carlos Souza Zequinha 
Marinho

Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião de Coari, Estado do Amazonas, assim como ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.

PLP 428/2008 Carlos Souza Átila Lins Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da 
Microrregião do Alto Solimões, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião.



ação
 parlam

en
tar

��
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional

Total: 133
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DATA DE 
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TAÇÃO

DATA DE 
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303/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, para 
debater as conseqüências causadas ao meio ambiente e à biodi-
versidade em fase do aumento excessivo do desmatamento, com 
as presenças da senhora Ministra do Meio Ambiente, Senhor 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do senhor 
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

4/3/2008 5/3/2008

304/08 Marcelo 
Serafim

Requer urgente realização de audiência pública com a presença 
dos Ministros do Meio Ambiente e da Agricultura, Marina Silva e 
Reinhold Stephanes, respectivamente, e o Presidente do IBAMA, 
Bazileu Margarido, para discutir o aumento do desmatamento 
em toda Região Amazônica.

4/3/2008 5/3/2008

305/08 Carlos 
Souza

Requer a realização de audiência pública com a finalidade de co-
ligir informações das autoridades competentes sobre as diretri-
zes e políticas governamentais concernentes à navegação fluvial 
na Região Amazônica, bem como sobre as providências relativas 
aos constantes acidentes e naufrágios que vêm ocorrendo.

4/3/2008 5/3/2008

306/08 Elcione 
Barbalho

Requer a realização de uma reunião da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional em conjun-
to com a Assembléia Legislativa do Estado do Pará, bem como 
com diversos segmentos da sociedade, para discutir e debater o 
Projeto de Lei nº 1531/2007, “que torna obrigatório o uso de 
proteção no motor e eixo das embarcações em todo Território 
Nacional”, de autoria da Deputada Janete Capiberibe.

5/3/2008 5/3/2008

307/08 Elcione 
Barbalho

Requer nos termos do Art. 52, § 5º do Regimento Interno, a in-
clusão na Ordem do Dia do requerimento 306/2008. 5/3/2008 5/3/2008

X – Requerimentos apresentados
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Nº AUTOR EMENTA
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TAÇÃO

DATA DE 
APRO-
VAÇÃO

308/08 Marcelo 
Serafim

Nos termos do art. 52, §5º do Regimento Interno, requer a inclu-
são na Ordem do Dia do req. nº 309/2008. 5/3/2008 5/3/2008

309/08 Vanessa 
Grazziotin

Solicita a criação de subcomissão especial no âmbito da Comis-
são da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, com a finalidade de estudar e emitir pareceres re-
ferentes aos processos políticos sobre a água no Brasil e seus 
impactos na Região Amazônica, bem como a participação no 
Fórum Mundial da Água que acontecerá em 2009 em Istambul, 
na Turquia.

5/3/2008 5/3/2008

310/08 Lira Maia

Requer a criação de Subcomissão Especial, no âmbito da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional da Câmara dos Deputados destinada a Discutir as 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável, implantação de Zo-
neamento Econômico-Ecológico e o Combate ao Desmatamento 
na Região Amazônica, bem como, acompanhar as ações do Go-
verno Federal na Amazônia.

5/3/2008 12/3/2008

311/08 Marcelo 
Serafim

Requer a inclusão na Ordem do Dia do requerimento nº 
312/08. 5/3/2008 5/3/2008

312/08 Marcelo 
Serafim

Requer visita de membros da CAINDR e do Exército Brasileiro 
aos municípios amazonenses de São Gabriel da Cachoeira e 
Tabatinga.

5/3/2008 5/3/2008

313/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, para 
debater a atual situação do Sistema integrado de Proteção da 
Amazônia (SIPAM), com a presença de um representante da 
Casa Civil da Presidência da República, do Diretor do Sistema 
Integrado de Proteção da Amazônia (SIPAM), um representante 
do Tribunal de Contas da União – TCU.

5/3/2008 12/3/2008

314/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência pública nesta Comissão, em 
conjunto com a Comissão de Minas e Energia, com a presença 
de representante da Eletrobrás, de representante da Eletronor-
te, de representante da Manaus Energia, de representante das 
Centrais Elétricas do Amazonas (CEAM), de representante da Fe-
deração Nacional dos Urbanitários e representante do Sindicato 
das Empresas do Comércio e Serviços do Eixo Norte (SindNorte) 
para discutir a fusão entre a Manaus Energia e a CEAM.

5/3/2008 12/3/2008

315/08 Francisco 
Praciano

Requer a realização de audiência pública com a presença da Sra. 
Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente, do Sr. Nelson Jobim, 
Ministro da Defesa, do Sr. Tarso Genro, Ministro da Justiça e 
do Sr. Guilherme Cassel, Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
para que estas autoridades exponham, perante esta Comissão, 
o Plano do Governo Federal para as áreas de Defesa, Vigilância 
e Proteção da Amazônia.

5/3/2008 12/3/2008
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316/08 Francisco 
Praciano

Requer a criação de uma Subcomissão Permanente, no âmbito 
da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvi-
mento Regional, a qual terá a incumbência de reunir, debater, e 
fazer uma avaliação dos recursos públicos efetivamente necessá-
rios para a Região Amazônica, formulando, a cada ano, proposta 
de um orçamento condizente com a grandeza e as necessidades 
específicas da região.

5/3/2008 12/3/2008

317/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de um seminário temático sobre a segu-
rança no transporte hidroviário na Amazônia, a ser realizado na 
cidade de Manaus, em parceria com as Assembléias Legislativas 
dos estados Amazônicos, tendo como convidados representan-
tes da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos dos Amazonas, 
Sindicatos dos Armadores, Sindicatos dos Portuários, da Supe-
rintendências Estaduais de Navegação, Portos e Hidrovias e da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

6/3/2008 12/3/2008

318/08 Janete 
Capiberibe

Solicita audiência pública a fim de debater a situação da popu-
lação indígena do Amapá e do norte do Pará. 7/3/2008 12/3/2008

319/08 Ilderlei 
Cordeiro

Requer seja convidado o Ministro da Defesa para debater, em 
audiência pública nesta Comissão, em conjunto com a Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, sobre as eventuais 
implicações das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colôm-
bia) em território brasileiro, em especial na Região Amazônica.

7/3/2008 12/3/2008

320/08 Asdrubal 
Bentes

Solicita sejam convidados um representante do Governo do Es-
tado do Pará, um representante da Vale, o Prefeito de Marabá, 
Sr. Sebastião Miranda Filho, o Presidente da Câmara Municipal 
de Marabá, Sr. Miguel Gomes Filho, e o Presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial de Marabá, Sr. Gilberto Leite, para 
participarem de debate sobre a implantação da nova siderúrgica 
no Estado do Pará.

11/3/2008 12/3/2008

321/08 Francisco 
Praciano

Solicita a extinção da Subcomissão Permanente destinada a 
tratar das questões relacionadas ao nordeste e áreas de abran-
gência da SUDENE.

11/3/2008 Não 
deliberado.

322/08 Marcelo 
Serafim

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
323/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

323/08 Marcelo 
Serafim

Requer que sejam convidados representantes do Ministério do 
Meio Ambiente e da Empresa Multinacional Imerys Rio Capim 
Caulim, para debate acerca do desastre ecológico em Barcarena, 
no Estado do Pará.

12/3/2008 12/3/2008

324/08 Francisco 
Praciano

Solicita a extinção da Subcomissão Permanente Destinada a Es-
tudar e Emitir Parecer sobre o Fenômeno do Aquecimento Global 
e Alterações Climáticas.

12/3/2008 12/3/2008

325/08 Francisco 
Praciano

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
324/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008
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326/08 Lira Maia Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
327/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

327/08 Lira Maia Solicita a extinção da Subcomissão Especial Destinada a Tratar 
de Questões Fundiárias e Agrárias na Região Amazônica. 12/3/2008 12/3/2008

328/08
Lira Maia 
e Asdrubal 

Bentes

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
310/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

329/08 Francisco 
Praciano

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
316/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

330/08 Marcio 
Junqueira

Requer que sejam convocados a comparecerem, ao plenário 
desta Comissão, os Excelentíssimos Senhores Ministros de Es-
tado da Justiça, Tarso Genro, Defesa, Nelson Jobim, além de Ro-
berto Mangabeira Unger, titular do Ministério Extraordinário de 
Assuntos Estratégicos, a fim de esclarecer grave acontecimento 
registrado quando da visita de Suas Excelências ao Estado de 
Roraima, dia 8 do corrente mês e ano.

12/3/2008 12/3/2008

331/08 Marcio 
Junqueira

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
330/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

332/08 Maria 
Helena

Nos termos do art. 52, § 5º do RICD, requer a inclusão do req. nº 
333/08, na Ordem do Dia da CAINDR. 12/3/2008 12/3/2008

333/08 Maria 
Helena

Solicita que sejam convidados a comparecerem em audiência 
pública da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e De-
senvolvimento Regional os Ministros Nelson Jobim, da Defesa, 
e Tarso Genro, da Justiça, para que sejam ouvidos acerca do 
episódio ocorrido em Roraima, que impediu a entrada do Exér-
cito Brasileiro e de Parlamentares à Assembléia dos Tuxauas, na 
comunidade indígena de Surumú.

12/3/2008 12/3/2008

334/08 Perpétua 
Almeida

Requer a inserção das atividades desta Comissão do 5º Fórum 
Mundial da Água e o Fórum das Águas das Américas. 19/3/2008 Não 

deliberado.

335/08 Perpétua 
Almeida

Requer a realização de Seminário na Comissão da Amazônia, In-
tegração Nacional e de Desenvolvimento Regional para debater 
os efeitos da Reforma Tributária na Amazônia Brasileira.

19/3/2008 26/3/2008

336/08 Janete 
Capiberibe

Reunião de audiência pública da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional conjunta-
mente com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, para a apresentação do Relatório, elaborado pelo 
Greenpeace, sobre o desmatamento na Amazônia, intitulado: “O 
Leão Acordou: uma análise do Plano de Ação para a Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal”.

25/3/2008 26/3/2008
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337/08 Perpétua 
Almeida

Requer realização de audiência pública nesta Comissão, em con-
junto com a Comissão de Minas e Energia, com a presença de 
representante da Eletrobrás, de representante da Eletronorte, de 
representante da EletroAcre, de representante do Sindicatos dos 
Urbanitários do Acre e representante do SindNorte para discutir 
a fusão entre a Manaus Energia e a CEAM.

25/3/2008 26/3/2008

338/08 Marcelo 
Serafim

Requer nos termos do Art. 52, § 5º do Regimento da Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia do requerimento nº 339/08. 26/3/2008 26/3/2008

339/08 Marcelo 
Serafim

Requer urgente realização de audiência pública com a presença 
dos Presidentes do IBAMA e do INCRA, e do Ministro da Agricul-
tura, para discutir a regularização fundiária e fortalecimento da 
pecuária no sul do Amazonas.

26/3/2008 26/3/2008

340/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, para 
debater a atual situação de falta de Servidores no INPA e Museu 
Goeldi, com a presença de representantes do Ministério de Ci-
ência e Tecnologia, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e Diretores dos referidos institutos.

26/3/2008 23/4/2008

341/08 Vanessa 
Grazziotin

Requerimento de audiência pública sobre a desertificação e mor-
te do Rio Parnaíba e seus afluentes no Estado do Piauí. 31/3/2008 23/4/2008

342/08 Marinha 
Raupp

Requer nos termos do Art. 52, § 5º do Regimento da Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia do requerimento nº 343/08. 26/3/2008 26/3/2008

343/08 Marinha 
Raupp

Requer a realização de audiência pública em conjunto com a 
Comissão de Minas e Energia, com a presença de representante 
do Ministério de Minas e Energia, representante da Eletrobrás, 
representante da Eletronorte e representante da CERON (Cen-
trais Elétricas de Rondônia) para discutir a fusão das empresas 
de energia da Região Norte e outras.

26/3/2008 26/3/2008

344/08 Francisco 
Praciano

Requer a realização de audiência pública com a presença de re-
presentantes dos Ministérios de Minas e Energia, da Integração 
Nacional e do Sr. Eduardo Pereira Nunes, Presidente do IBGE, 
para que as autoridades convidadas exponham, perante esta 
Comissão, sobre a divisão, entre Estados e Municípios, dos re-
cursos referentes à participação no resultado ou compensação 
financeira pela exploração de petróleo ou gás natural e de outros 
recursos minerais, no mar territorial, plataforma continental ou 
zona econômica exclusiva, matéria tratada no Projeto de Lei nº 
4.359/01 e seus apensados, que se encontram nesta Comissão 
para a devida apreciação.

31/3/2008 16/4/2008

345/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, com a 
presença de representante do Ministério da Saúde, o Secretário 
de Estado da Saúde do Amazonas e da Pesquisadora Regina 
Maria Pinto de Figueiredo da Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas para debater uma possível disseminação do Vírus da 
Dengue tipo 4 no Brasil, detectado em Manaus.

2/4/2008 23/4/2008
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346/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, com a 
presença de representante do Ministério da Saúde e o Secretário 
de Estado da Saúde do Amazonas e o Sindicato dos Médicos do 
Amazonas para debater a falta de hospitais e médicos obstetras 
na região da fronteira entre o Brasil e a Colômbia.

2/4/2008 23/4/2008

347/08 Lira Maia

Requer o envio de uma Comitiva de Parlamentares aos Muni-
cípios de Tailândia, Paragominas e Breves no Estado do Pará, 
para acompanhar as ações do Governo Federal naquela região 
através da Operação Arco de Fogo.

8/4/2008 Sem data.

348/08 Janete 
Capiberibe

Requer o envio de Indicação ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para que os candidatos aprovados e não 
convocados nos concursos do Departamento de Polícia Federal 
instituídos pelos Editais nºs 24 e 25/2004 sejam efetivados no 
quadro da Instituição.

15/4/2008 16/4/2008

349/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública neste Colegiado para 
ouvir os Reitores das Universidades Federais de Pequeno Porte 
da Amazônia (UNIFAP, UNIR, UFRA, UFRR e UFAC), os Ministros 
da Educação, do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presi-
dentre da União Nacional dos Estudantes.

15/4/2008 16/4/2008

350/08 Ilderlei 
Cordeiro

Requer a realização de audiência pública para debater a posição 
do Brasil perante a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. 15/4/2008 16/4/2008

351/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública neste Colegiado para 
ouvir a presidente da Fundation Frances Libertés, Danielle Mit-
terrand, o pesquisador da UNICAMP Aziz Ab´Saber e o represen-
tante do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica para 
discutir questões relativas a escassez e abundância da água na 
floresta amazônica e o equilíbrio hídrico na região.

15/4/2008 16/4/2008

352/08 Janete 
Capiberibe

Solicita audiência pública conjunta da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional com a Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias para discutir a questão 
do tráfico de pessoas e violação de direitos humanos envolvendo 
adolescentes e mulheres para exploração sexual na Guiana e Eu-
ropa, situação relacionada às ameaças de morte sofridas pelos 
Bispos da Ilha do Marajó, Dom Luiz Azcona, de Abaetetuba, Dom 
Flávio Giovenale e do Xingú, Dom Erwin Krautler.

16/4/2008 16/4/2008

353/08 Marcelo 
Serafim

Requer nos termos do art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata do req. 352/08. 16/4/2008 16/4/2008

354/08 Marcio 
Junqueira

Requer a convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro da Justi-
ça,  Tarso Genro para prestar esclarecimentos sobre os gastos da 
Operação UPATAKON 3 desenvolvida pela Polícia Federal, para a 
retirada de não indígenas na Reserva Raposa Serra do Sol.

16/4/2008 16/4/2008

355/08 Marcio 
Junqueira

Requer nos termos do art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata do req. 354/08. 16/4/2008 16/4/2008
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356/08 Sebastião 
Bala Rocha

Requer nos termos do art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata do req. 357/08. 16/4/2008 16/4/2008

357/08 Sebastião 
Bala Rocha

Solicita sejam convidados o Superintendente, a Diretora de Ad-
ministração e o Diretor de Planejamento e Articulação Política 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia para, em 
audiência pública tratar da reestruturação da SUDAM.

16/4/2008 16/4/2008

358/08 Sergio 
Petecão

Requer nos termos do art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata do req. 359/08. 16/4/2008 16/4/2008

359/08 Sergio 
Petecão

Solicita a formalização de apoio ao Seminário Nacional “Saída 
para o Pacífico e Áreas de Livre Comércio: Oportunidades de 
Integração e Desenvolvimento”.

16/4/2008 16/4/2008

360/08 Maria 
Helena

Requer nos termos do art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata do req. 361/08. 16/4/2008 16/4/2008

361/08 Maria 
Helena

Solicita seja convidado a comparecer em audiência pública da 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional o Ministro da Justiça, Tarso Genro, para que seja 
ouvido acerca de denúncias de falta de contingente das Polícias 
Federal e Rodoviária Federal para exercer ações de fiscalização 
e combate ao tráfico de crianças e adolescentes para fins de 
exploração sexual na fronteira entre o Estado de Roraima e a 
Venezuela.

16/4/2008 16/4/2008

362/08 Sebastião 
Bala Rocha

Requer aditamento do nome do Sr. Abidias de Sousa Júnior, Pre-
sidente do Banco da Amazônia (BASA), na reunião de audiência 
pública, solicitada através do requerimento nº 357/2008.

18/4/2008 23/4/2008

363/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de uma audiência pública com a presença do 
Ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, para dis-
cutir sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia.

18/4/2008 23/4/2008

364/08 Janete 
Capiberibe

Requer audiência pública para discutir questões relativas à 
problemática decorrente da expansão urbana desenfreada na 
região amazônica, a aplicação da Lei 10.257/01, denominada 
Estatuto das Cidades e as dificuldades enfrentadas pelas Prefei-
turas Municipais no contexto sócio-econômico e físico-territorial 
da Amazônia Brasileira.

22/4/2008 23/4/2008

365/08 Janete 
Capiberibe

Requer audiência pública para discutir questões relativas à pro-
blemática das populações femininas pertencentes aos setores 
tradicionais da região amazônica como indígenas, quilombolas, 
parteiras tradicionais, quebradeiras de coco, coletoras de casta-
nha, andiroba e outras.

22/4/2008 23/4/2008

366/08 Carlos 
Souza

Requer a realização de audiência pública com a finalidade de 
debater com as autoridades competentes a incorporação, pela 
Eletrobrás, das empresas estaduais de energia elétrica ELETRO-
ACRE, CEAL, ELETROAMAZON, CEPISA e CERON.

24/4/2008 7/5/2008
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367/08 Zequinha 
Marinho

Requer que sejam convidados o Dr. Henrique Meirelles – Presi-
dente do Banco Central, o Diretor de Normas do Banco Central, 
Alexandre Tombini, o Presidente da Central de Cooperativas, 
Valdecir Manoel Afonso Pallares, o Representante da Associação 
Comercial de Belém (PA), Altair Correia Vieira, o Sr. José Salvino 
Menezes, Chefe do Sicoob, o Presidente da Confebras, Sr. Manoel 
Messias da Silva, para tratar sobre as conseqüências provocadas 
pela desativação da gerência administrativa regional do Banco 
Central em Belém (PA) no que diz respeito à criação de novas co-
operativas de crédito na Região Amazônica em audiência pública 
a ser realizada pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional.

24/4/2008 Retirado 
pelo autor.

368/08 Celso 
Maldaner

Requer a retirada do PL 2.258/07, nos termos do artigo 117, 
VI, do RICD. 7/5/2008 7/5/2008

369/08 Sebastião 
Bala Rocha

Requer audiência pública em conjunto com as Comissões de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), para tratar das provi-
dências adotadas com referência a morte da brasileira Nerize 
Dias de OLiveira, ocorrida na Guiana Francesa.

8/5/2008 14/5/2008

370/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública da Comissão da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional em 
conjunto com a Comissão de Turismo e Desporto para discutir 
questões relacionadas ao Turismo Sustentável na Região Ama-
zônica e o envolvimento das populações regionais no processo 
de planejamento e controle social das atividades turísticas, a 
apropriação coletiva e associativa dos produtos financeiros do 
Turismo, no âmbito do Plano Nacional de Turismo.

13/5/2008 14/5/2008

371/08 Dalva 
Figueiredo

Requer a realização, no âmbito da Comissão, de audiência 
pública com a presença do Ministro de Assuntos Estratégicos, 
Mangabeira Unger, para discutir sobre o Plano Amazônia Sus-
tentável (PAS).

13/5/2008 14/5/2008

372/08 Janete 
Capiberibe

Solicita audiência pública conjunta da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional com a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
com o Ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, 
para discutir o Plano Amazônia Sustentável (PAS) no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

13/5/2008 14/5/2008

373/08 Carlos 
Souza

Requer a realização de audiência pública para discutir a criação 
de um Fundo Internacional de Preservação da Amazônia. 14/5/2008 28/5/2008

374/08 Carlos 
Souza

Requer a marcação de data para a realização de visita aos locais 
onde serão construídas as hidrelétricas do Jirau e Santo Antonio, 
no Rio Madeira.

14/5/2008 28/5/2008

375/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de seminário sobre questões relativas à ciên-
cia e tecnologia na Região Amazônica. 15/5/2008 28/5/2008
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376/08 Vanessa 
Grazziotin

Sugere que esta Comissão encaminhe Indicação ao Ministério 
da Justiça para que este modifique o parágrafo único do artigo 
1º da Portaria 1220, de 11 de julho de 2007.

15/5/2008 28/5/2008

377/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de uma audiência pública para discutir o 
provimento de internet e valores cobrados pelo serviço no Es-
tado do Amazonas, com um representante do Ministério das 
Comunicações, um representante da Agência Nacional de Te-
lecomunicações – Anatel, um representante da Embratel, e um 
representante da empresa OI/Telemar.

15/5/2008 28/5/2008

378/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de audiência pública, nesta Comissão, com 
a presença do Senhor Carlos Minc, Ministro do Meio Ambiente 
para apresentar seu plano de trabalho neste Ministério.

20/5/2008 28/5/2008

379/08 Asdrubal 
Bentes

Solicita seja convidado o Ministro do Meio Ambiente, Sr. Carlos 
Minc, para expor as diretrizes que imprimirá para a política am-
biental na Região Amazônica, durante sua gestão.

20/5/2008 28/5/2008

380/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública neste Colegiado para 
ouvir o Ministro do Meio Ambiente, senhor Carlos Minc. 20/5/2008 28/5/2008

381/08 Vanessa 
Grazziotin

Sugere a criação de um Grupo de Trabalho, no âmbito desta 
Comissão, para analisar os efeitos da Portaria 1.220, de 11 de 
julho de 2007, do Ministério da Justiça, que trata da classifi-
cação indicativa de obras audiovisuais destinadas à televisão e 
congêneres.

26/5/2008 28/5/2008

382/08 Marcelo 
Serafim

Requer o voto de pesar pelo falecimento do Senador Jefferson 
Péres. 26/5/2008 28/5/2008

383/08 Sebastião 
Bala Rocha

Requer audiência pública para debater com os Ministros da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Integração Nacional 
e de Meio Ambiente a posição do Ministro da Agricultura sobre 
a revisão da área da Amazônia Legal.

27/5/2008 4/6/2008

384/08 Janete 
Capiberibe

Requer a participação desta Comissão na 60º Reunião Anual da 
SBPC, a ser realizada na cidade de Campinas – SP, entre os dias 
13 e 18 de julho/2008.

27/5/2008 28/5/2008

385/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência pública nesta Comissão, em con-
junto com a Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com a presença do representante do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de representante do 
Ministério dos Transportes, de representante do Ministério das 
Relações Exteriores, de representante da Agência de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, de representante da Receita Federal, de re-
presentante da Secretaria de Produção Rural do Amazonas para 
discutir a viabilidade do eixo multimodal Manta-Manaus.

28/5/2008 4/6/2008



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

10�
Relatório de atividades 2008

Nº AUTOR EMENTA
DATA DE 
APRESEN-

TAÇÃO

DATA DE 
APRO-
VAÇÃO

386/08 Perpétua 
Almeida

Solicita que sejam convidados para audiência pública, em con-
junto com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e o Diretor-
Geral do Departamento de Polícia Federal para exporem as in-
vestigações das referidas instituições no que se refere à compra 
de terras na Amazônia por empresários e ONG’S estrangeiras.

3/6/2008 4/6/2008

387/08 Átila Lins
Requer audiência pública para discutir questões relativas à 
importância de agências bancárias no interior do Estado do 
Amazonas.

3/6/2008 4/6/2008

388/08 Átila Lins Requer audiência pública para discutir questões relativas à pre-
sença da Previdência Social no interior do Estado do Amazonas. 3/6/2008 4/6/2008

389/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública neste Colegiado para 
discutir a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas na Ama-
zônia no contexto da Lei 9.984/00.

9/6/2008 18/6/2008

390/08 Zé Geraldo

Solicita audiência pública da Comissão Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional com a Coordenação 
do Fórum Social Mundial e o Governo do Estado do Pará en-
quanto Comitê Facilitador Local, para discutir o Fórum Social 
Mundial (FSM).

10/6/2008 18/6/2008

391/08 Janete 
Capiberibe

Solicita realização de audiência pública neste Colegiado para 
discutir as atividades preparatórias para o Fórum Social Mun-
dial 2009, a realizar-se em Belém (PA) que terá como tema a 
Amazônia.

10/6/2008 18/6/2008

392/08 Ilderlei 
Cordeiro

Requer a formação de delegação de parlamentares desta Comis-
são para averiguar, “in loco”, a situação dos servidores públicos 
utilizados como “cobaias” em estudos realizados pelo Governo 
do Acre.

13/6/2008 Rejeitado 
em 18/6/08.

393/08 Janete 
Capiberibe

Solicita que este Colegiado apóie a realização de sessão de exi-
bição e lançamento na Câmara dos Deputados do documentário 
“Mulheres de Mamirauá”, dirigido pela cineasta amazônida 
Jorane Castro, com o apoio da Presidência da Casa.

11/6/2008 18/6/2008

394/08 Marcelo 
Serafim

Requer visita de membros da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e Desenvolvimento Regional às Instalações da Funda-
ção Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCA-
PI), no Município de Manaus, Estado do Amazonas.

16/6/2008 18/6/2008

395/08 Marinha 
Raupp

Requer a criação de uma Subcomissão Especial, no âmbito da 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, a qual terá a incumbência de reunir, debater, 
apresentar e acompanhar a implantação do Programa Amazônia 
Sustentável – PAS.

19/6/2008 Não houve 
aprovação.
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396/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de uma audiência pública com o Ministro 
do Meio Ambiente, o Ministro do Desenvolvimento Agrário 
e o Ministro Marcos Bemquerer Costa, do Tribunal de Contas 
da União para discutir a auditoria do referido tribunal sobre a 
atuação das instituições responsáveis pela defesa e fiscalização 
da Amazônia.

19/6/2008 13/8/2008

397/08 Marinha 
Raupp

Requer a criação de uma Subcomissão Permanente, no âmbito 
da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvol-
vimento Regional, a qual terá a incumbência de reunir, debater, 
apresentar e acompanhar a implantação do Programa Amazônia 
Sustentável – PAS.

19/6/2008
Retirado de 
ofício em 
9/7/2008.

398/08 Janete 
Capiberibe

Solicita apoio para execução da exposição “Séculos Indígenas 
no Brasil”, 3ª edição, a ser realizada em Brasília no segundo 
semestre deste ano.

24/6/2008 13/8/2008

399/08 Marinha 
Raupp

Requer a extinção da Subcomissão Permanente destinada a 
tratar das questões relacionadas ao Nordeste e áreas de abran-
gências da SUDENE.

24/6/2008
Retirado de 
ofício em 
9/7/2008.

400/08 Gladson 
Cameli

Requer a realização de audiência pública na CAINDR, com a 
presença do Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para dar 
informações acerca das novas propostas, programas e projetos 
do setor, em especial na região Amazônica.

2/7/2008 29/10/2008

401/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de Seminário por esta Comissão, em conjunto 
com a Comissão de Viação e Transporte, na cidade de Manaus, 
para discussão do Transporte Aéreo na Amazônia, com a pre-
sença de representante da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), representante das empresas aéreas regionais, do repre-
sentante da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
(INFRAERO), dentre outros.

2/7/2008 13/8/2008

402/08 Carlos 
Souza

Requer a realização de audiência pública para debater as al-
ternativas para o desenvolvimento da Amazônia apresentadas 
pelo documento “Amazônia: Desafio Brasileiro do Século XXI – A 
Necessidade de uma Revolução Científica e Tecnológica”.

17/7/2008 13/8/2008

403/08 Perpétua 
Almeida

Solicita que sejam convidados o Ministro da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi; o Presidente da 
Fundação Nacional de Saúde; Francisco Danilo Bastos Forte; 
o Sr. Aldo Moura da Silva; representante dos ex-guardas da 
SUCAM do Acre; o Sr. Cedício Vasconcelos, representante do 
SINTSEP-PA, pesquisadores e vítimas para comparecerem a 
esta Comissão, em audiência pública a ser agendada em con-
junto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, tendo 
como objetivo debater soluções para os casos de contamina-
ção de servidores da FUNASA, lotados na Amazônia, pelos 
inseticidas DDT e Malathion.

5/8/2008 3/9/2008
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404/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência pública na Subcomissão de Es-
pecial Destinada a Estudar e Emitir Parecer ao Processo Político 
sobre a Água no Brasil, com a presença de representante da 
Agência Nacional das Águas (ANA), de representante do Minis-
tério das Cidades, de representante do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas (STIU), entre 
outros, para discutir o tema “Água e Privatização”.

5/8/2008 13/8/2008

405/08 Perpétua 
Almeida

Solicita designação de membros desta digníssima comissão com 
a finalidade de averiguar, in loco, as denúncias sobre os casos de 
contaminação de servidores da FUNASA pelos inseticidas DDT 
e Malathion.

5/8/2008 3/9/2008

406/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência pública com as presenças dos 
representante do Ministério da Indústria e Comércio, do Governo 
do Estado do Amazonas, do Sindicato da Construção Civil do 
Amazonas, da Empresa Itautinga Agro industrial, dentre outros 
para discutir os constantes reajustes do preço do cimento no 
Estado do Amazonas.

8/8/2008 13/8/2008

407/08 Marcelo 
Serafim

Solicita convocação do Ministro de Estado de Minas e Energia, 
do Presidente da Eletrobrás e do Diretor de Distribuição da Ele-
trobrás, afim de esclarecer os constantes apagões de energia no 
Estado do Amazonas.

12/8/2008 13/8/2008

408/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência pública nesta Comissão, com 
a presença de representante do Ministério dos Transportes, de 
representante do Ministério da Defesa, de representante da 
Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), de repre-
sentantes dos sindicatos e associações de armadores da Região 
Norte, para apresentar em meados do mês de outubro o relató-
rio do Grupo de Trabalho de Transporte Fluvial de Passageiros 
e Cargas, instituído pela Portaria do Ministério dos Transportes 
de nº 152/2008.

12/8/2008 3/9/2008

409/08 Asdrubal 
Bentes Requer a retirada de pauta do PL 2435/07. 12/8/2008 12/8/2008

410/08 Átila Lins

Requer a substituição da palavra CONVOCAR pela palavra 
CONVIDAR no texto do requerimento nº 407/08, aprovado na 
reunião do dia 13/08/08, da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional.

14/8/2008

Retirado de 
pauta pelo 
autor em 
3/9/2008.

411/08 Zequinha 
Marinho

Requer que seja convocado o Sr. Rômulo José Fernandes Barreto 
Mello, Presidente do Instituto Chico Mendes; e Sr. Flávio Mon-
tiel da Rocha, Diretor de Proteção Ambiental do IBAMA para 
audiência pública a ser realizada pela Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional.

28/8/2008 3/9/2008

412/08 Janete 
Capiberibe

Requer o envio de Indicação ao Ministério dos Transportes, re-
lativa à criação de Unidade Regional da  Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ), na cidade de Macapá, capital 
do Estado do Amapá.

29/8/2008 3/9/2008
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413/08 Janete 
Capiberibe

Requer a realização de fórum temático sobre o investimento em 
ciência e tecnologia na Região Amazônica, a ser realizado na 
cidade de Belém-PA.

29/8/2008 3/9/2008

414/08 Janete 
Capiberibe

Requer a realização do II Simpósio Amazônia: “O Desafio do 
Modelo de Desenvolvimento”, nos dias 5 e 6 de novembro de 
2008, ampliando a temática do Seminário aprovado pelo Re-
querimento 375/08.

1/9/2008 3/9/2008

415/08 Urzeni 
Rocha

Solicita a realização de audiência pública, no âmbito desta Co-
missão, para debater questões sobre a cultura da cana-de-açúcar 
nos Estados da Amazônia Legal e no Pantanal Mato-grossense.

14/10/2008 29/10/2008

416/08 Perpétua 
Almeida

Solicita realização de audiência pública conjunta com a Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para ouvir o 
Ministro do Meio Ambiente, senhor Carlos Minc.

28/10/2008 29/10/2008

417/08 Francisco 
Praciano

Requer com base nos termos regimentais, a retirada de pauta 
do PL nº 4.359/01. 29/10/2008 29/10/2008

418/08 Vanessa 
Grazziotin

Solicita que sejam convidados o Exmo. Sr. Governador do Es-
tado de Rondônia, o Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental de Rondônia; os Presidentes do IBAMA e do Instituto 
Chico Mendes; representante do Ministério do Meio Ambiente e 
representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal para 
tratarem da situação das unidades de conservação existente no 
Estado de Rondônia.

31/10/2008 19/11/2008

419/08 Janete 
Capiberibe

Requer realização de seminário deste Colegiado na Assembléia 
Legislativa do Amapá com a presença de representantes dessa 
Assembléia, vereadores, lideranças estaduais e municipais, re-
presentantes dos Ministérios dos Transportes, Educação, Defesa, 
da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ),de Sindi-
catos e Associações de Armadores e entidades afins com vistas a 
uma ação conjunta de implementação de Políticas Públicas para 
o transporte fluvial de passageiros e cargas na Região Norte, 
resultante do Grupo de Trabalho (GT) instituido pela Portaria 152 
do Ministério dos Transportes.

11/11/2008

Substituído 
pelo reque-

rimento 
422/08.

420/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer realização de audiência Pública nesta Comissão, em 
conjunto com a Comissão de Minas e Energia, com a presença 
do presidente da Eletrobrás, e representante da Manaus Energia 
e das Centrais Elétricas do Amazonas (CEAM), para discutir a 
constante falta de energia no estado do Amazonas.

12/11/2008 19/11/2008

421/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer que esta Comissão aprove requerimento aprovando a 
indicação de parlamentares para participar do Fórum Americano 
das Águas a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 
24 e 25 de novembro próximo.

17/11/2008 19/11/2008



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

112
Relatório de atividades 2008

Nº AUTOR EMENTA
DATA DE 
APRESEN-

TAÇÃO

DATA DE 
APRO-
VAÇÃO

422/08 Janete 
Capiberibe

Requer a participação desta Comissão na reunião do “Grupo 
de Trabalho (GT) para estudos sobre o Transporte Fluvial de 
Passageiros e Cargas”, instituído pela Portaria N.  152/2008 do 
Ministério do Transporte, a ser realizada na cidade de Macapá 
– AP no próximo dia 08 de dezembro.

18/11/2008 19/11/2008

423/08 Janete 
Capiberibe

Solicita audiência pública conjunta da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional com a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tendo como 
convidados o Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, 
o Presidente da INFRAERO, o Diretor Geral da Polícia Federal, 
o Procurador da República no Amapá Rodrigo Luiz Bernardo 
Santos; o Governador do Estado do Amapá e representante do 
Consórcio Guatama/Beter para discutir relatórios de auditoria, 
providências e estágio atual dos processos e obras do aeroporto 
de Macapá-AP.

18/11/2008 19/11/2008

424/08 Janete 
Capiberibe

Requer realização de Audiência Pública na Comissão da Ama-
zônia Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional com 
a presença da Ministra da Casa Civil, Sra. Dilma Rousseff, para 
discutir o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) com enfo-
que na BR 156.

18/11/2008 19/11/2008

425/08 Sebastião 
Bala Rocha

Solicita reunião de trabalho com os Ministros da Fazenda e do 
Planejamento para debater o descontigenciamento da receita 
orçamentária da Suframa no OGU de 2008.

19/11/2008 26/11/2008

426/08 Janete 
Capiberibe

Requer realização de audiência pública na Comissão da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional com 
a presença do Ministro das Relações Exteriores Sr. Celso Luiz 
Nunes Amorim, o Ministro de Minas e Energia o Sr. Edison Lo-
bão, os Representantes do Consórcio Furnas/Odebrecht/Cemi e 
do Consórcio Eletrosul/Camargo Corrêa/Suez, o Sr. Presidente do 
Tribunal Latino Americano da Água e a Presidente do Parlamen-
to Amazônico/PARLAMAZ, para discutir o Veredito do Tribunal 
Latino Americano da Água sobre o Complexo Hidrelétrico do Rio 
Madeira.

25/11/2008 26/11/2008

427/08 Janete 
Capiberibe

Solicita Audiência Pública da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional , tendo como convida-
dos representantes do 1  Comando Aéreo Regional do Comando 
da Aeronáutica, Infraero, SPU/GRPU/INCRA, AGU, Superinten-
dência Regional da Polícia Federal no Amapá, representantes 
da Associação de Moradores dos Bairros Infraero e Alvorada, 
e da Assessoria Jurídica dessa entidade para discutir a questão 
fundiária no Amapá.

25/11/2008 26/11/2008

428/08 Francisco 
Praciano

Requer que seja convidado o Sr. Nelson Jobim, Ministro da De-
fesa, para expor, perante esta Comissão, sobre a execução do 
disposto no Dec. 6.513/2008, que trata da instalação de novas 
unidades militares em terras indígenas situadas em faixas de 
fronteiras.

26/11/2008 10/12/2008
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429/08 Francisco 
Praciano

Requer o envio de Ofício ao Sr. Mangabeira Unger, solicitando 
que o Excelentíssimo Sr. Ministro da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República encaminhe para esta 
Comissão cópias das transcrições de todos os pronunciamentos 
realizados no Seminário intitulado “Desafio da Regularização 
Fundiária na Amazônia”, organizado pela referida Secretaria e 
pelo Banco Mundial (Bird) e realizado no dia 25 deste mês de 
novembro.

26/11/2008 10/12/2008

430/08 Lúcio Vale

Requer a realização de Audiência Pública na Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, 
com a presença do Ministro dos Transportes, do Presidente do 
IBAMA, do Presidente do BNDES, do Diretor do Setor Aquaviário 
da CNT, do Presidente da ANTAQ, Presidente da FENAVEGA, 
do Presidente do SINDASP, do Presidente do SINDFLUVIAL, do 
Presidente do SINDARMA, do Presidente do SINDARPA e do 
Presidente do SINDARSUL, para discurtir o Sistema de Transporte 
Aquaviário no Brasil.

1/12/2008 10/12/2008

431/08 Perpétua 
Almeida

 Requer que seja agendada visita de membros desta Comissão 
à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República.

1/12/2008 17/12/2008

432/08 Silas 
Câmara

Requer a realização de audiência pública, tendo como convida-
dos o Presidente da Manaus Energia e o diretor do Programa 
“Luz para Todos”, para debater o cronograma de instalação do 
programa na região Norte do país.

2/12/2008 10/12/2008

433/08 Janete 
Capiberibe

Requer o envio de Indicação à Casa Civil, aos Ministérios de 
Minas Energia e da Ciência e Tecnologia e à Diretoria Geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para que seja 
incluída nas obras do “Linhão de Tucuruí”, a instalação de 
cabeamento de fibra ótica no Estado do Amapá, permitindo a 
prestação do serviço de internet de Banda Larga à toda popu-
lação amapaense.

9/12/2008 10/12/2008

434/08 Francisco 
Praciano

Requer a retirada do PL 3.416/08, nos termos do artigo 117, 
VI, do RICD. 10/12/2008 10/12/2008

435/08 Vanessa 
Grazziotin

Requer a realização de Seminário, em conjunto com a Assem-
bléia Legislativa do Amazonas, cujo assunto versará sobre a si-
tuação da Mulher na Amazônia, abrangendo temas como saúde, 
violência e educação, a ser realizado na cidade de Manaus, no 
mês de março de 2009.

16/12/2008 17/12/2008
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