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umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. 
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Resumo 

 

 

O instituto da Audiência Pública foi conferido às comissões permanentes do Congresso 

Nacional e está previsto no texto da Constituição Federal de 1988, no art. 58 §2º, II. Este 

trabalho tem o propósito de analisar as audiências públicas realizadas pela Comissão da 

Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional (CAINDR) na 53ª 

Legislatura. Para tornar possível a pesquisa, elaborou-se um estudo de caso na CAINDR, 

órgão permanente da Câmara dos Deputados, para se averiguar como estão ocorrendo essas 

reuniões. Os resultados apurados mostraram que as audiências públicas realizadas pela 

CAINDR trataram dos mais diversos temas de interesse público e, em menor proporção, 

instruíram matérias em trâmite. Ao final da pesquisa, percebeu-se que existem variáveis 

impedindo que as audiências públicas atendam plenamente aos seus objetivos, que serão 

abordadas na análise dos dados e outras considerações, bem como na conclusão.  

 

Palavras-chave: Processo legislativo. Audiência pública. Comissão da Amazônia, Integração 

Nacional e de Desenvolvimento Regional. Comissões parlamentares. Parlamento. Câmara dos 

Deputados. Congresso Nacional. Poder Legislativo.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A audiência pública é uma das formas de participação da sociedade civil no 

parlamento. É destinada a tratar de assuntos de interesse público relevante e instruir matéria 

em trâmite. É realizada pelas comissões permanentes, atinentes à sua área de atuação, 

mediante proposta de entidade interessada ou de qualquer deputado. Está prevista no texto 

constitucional a partir da Constituição Federal de 1988, no art. 58, parágrafo 2º, inciso II. Já 

era utilizada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e constava dos Regimentos 

Internos das Casas. A Constituição Federal tão somente a agrupou no rol dos trabalhos das 

comissões parlamentares do Congresso Nacional. 

 O interesse pelo tema deste estudo surgiu da necessidade de se averiguar a hipótese de 

que as audiências públicas da Casa eram esvaziadas de parlamentares e de público e que 

podiam não estar produzindo resultados efetivos. Em um recorte do Poder Legislativo, a 

monografia abordará apenas a Câmara dos Deputados e suas comissões permanentes, uma vez 

que o estudo de caso foi construído analisando-se particularmente a realização das audiências 

públicas no âmbito da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 

Regional (CAINDR).  

 O trabalho monográfico é parte dos requisitos para a obtenção do grau de Especialista 

em Processo Legislativo do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da 

Câmara dos Deputados e tem a finalidade de analisar se as audiências públicas realizadas no 

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

(CAINDR) vêm cumprindo o papel a elas atribuído pela Constituição Federal e pelo 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, de ser, junto à sociedade civil, um canal para 

instruir matéria legislativa em trâmite e, ainda, debater assuntos de interesse público 

relevante. Ao final do estudo de caso, serão avaliadas e interpretadas as variáveis encontradas. 

 Para tanto, o período de análise dos dados da pesquisa será a 53ª legislatura1, que 

regimentalmente se inicia em 1º de fevereiro de 2007 e se encerra em 31 de janeiro de 2011. 

No entanto, os dados foram levantados no período de 2007 a 2010, durante as quatro sessões 

legislativas2, por não haver registro de trabalho na Comissão após 15 de dezembro de 2010. 

                                                 
1 Período de quatro anos durante o qual o Congresso se reúne e coincide com o mandato de deputado federal.  
2 Período em que o Congresso Nacional se reúne anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro. 
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  A CAINDR, órgão permanente da Casa, tem a característica de ser uma comissão por 

onde tramitam poucos projetos de lei, e grande parte dos requerimentos apresentados 

solicitam audiência pública, com temas voltados preferencialmente para as questões que 

envolvem a Região Amazônica. Está composta basicamente por parlamentares da Região 

Norte, oriundos dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão, que formam a denominada Amazônia Legal.  

 A pesquisa monográfica tem cunho documental e teve como fontes principais a 

Constituição Federal do Brasil, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, legislações 

internas, publicações que tratam do processo legislativo brasileiro, estudos diversos que 

tratam do instituto da audiência pública. O tema tem bibliografia bastante escassa, e, para a 

realização do trabalho monográfico, foram pesquisadas ainda obras que tratam do Direito 

Constitucional, as quais, na maioria das vezes, dispensam poucos parágrafos à audiência 

pública. Não se tomou conhecimento de estudo similar abordando a realização das audiências 

públicas pelas comissões da Casa. 

 Os dados do estudo de caso foram levantados no Sistema de Informações Legislativas 

(SILEG), na Secretaria-Geral da Mesa (SGM), nos relatórios anuais da CAINDR e das demais 

comissões comparadas, disponibilizados na página de cada órgão no sítio eletrônico da 

Câmara dos Deputados. Foram consultadas, ainda, as atas da Comissão, a Coordenação de 

Audiovisual - Coaud (arquivo sonoro da Casa), disponível no sítio da Casa/Biblioteca e 

Arquivo3, os anais e atas das audiências da Assembleia Nacional Constituinte, para se 

perceber como se deu a discussão para a introdução no texto constitucional deste canal entre a 

sociedade civil e o parlamento. 

 Confeccionou-se tabela para demonstrar todas as audiências públicas realizadas pela 

CAINDR durante a 53ª legislatura, com a data da realização, o número do requerimento, 

membro que solicitou, tema debatido e expositores4.  

Construíram-se gráficos para demonstrar a composição da Comissão, por região; a 

rotatividade dos parlamentares no colegiado; o número de audiências públicas realizadas 

durante a 53ª legislatura, bem como os temas nelas tratados.   

Para comparar o desempenho da CAINDR em relação a outras comissões, elaborou-se 

tabela que demonstrou o número de vagas nas comissões comparadas, o número de audiências 

públicas realizadas, de reuniões deliberativas, projetos apreciados e requerimentos 

apresentados. 

                                                 
3 www.camara.gov.br, acessado em 12 de janeiro de 2012. 
4 Vide apêndice 7.3. 
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No intuito de averiguar a presença e a participação dos membros do colegiado nas 

reuniões de audiência pública da CAINDR, confeccionou-se tabela com o número de 

membros e de reuniões, a presença esperada e efetiva, a média de duração da reunião, a 

média de expositores por reunião e média de deputados participantes e deputados 

debatedores, os que efetivamente participaram do debate.  

 Considerou-se para elaborar o estudo de caso todo o universo das audiências públicas 

realizadas na 53ª legislatura, que perfizeram o total de 129, não sendo utilizada amostragem, 

por serem as quantidades trabalhadas de fácil tratamento. Na contagem de parlamentares e 

expositores, as frações foram aproximadas a números absolutos, uma vez que a fração não 

pode ser considerada.  

 O trabalho será apresentado em cinco capítulos, incluindo-se a conclusão. O 

desenvolvimento do trabalho constará nos capítulos de 2 a 4, onde serão abordados o 

parlamento brasileiro e as comissões parlamentares. Elaborou-se um breve histórico da 

audiência pública no parlamento brasileiro, particularmente na Câmara dos Deputados. Será 

apresentado ainda o estudo de caso realizado na Comissão da Amazônia, Integração Nacional 

e de Desenvolvimento Regional, que traz um breve histórico da CAINDR, demonstra os 

dados, analisa e faz outras considerações, abordando os fatores que otimizam ou prejudicam a 

eficácia dessas reuniões, e ainda considerações pontuais sobre os dados encontrados no estudo 

de caso.  

 Na conclusão, será feita análise geral do trabalho e da hipótese apresentada na 

pesquisa, objetivando-se verificar, se as audiências públicas realizadas pela CAINDR poderão 

ser vistas como instrumento regimental eficaz para a sociedade participar dos trabalhos do 

parlamento. É o que se almeja obter ao final do estudo monográfico.  
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2 O PARLAMENTO BRASILEIRO E AS COMISSÕES PARLAMENTA RES  

 

 

 Neste capítulo será feita breve inserção sobre o parlamento brasileiro, as comissões 

parlamentares, as normas, princípios, teorias e sistemas de comissão. Serão abordadas 

também as comissões permanentes no âmbito da Câmara dos Deputados. 

 

 

2.1 O Parlamento Brasileiro 

 

 

 O Poder Legislativo no Brasil, objeto deste estudo, possui previsão legal na 

Constituição Federal no artigo 45, é bicameral e formado pela Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal, sendo a Câmara composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional, em cada unidade da Federação, enquanto o Senado Federal é composto de 

representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, como 

determina o artigo 46 da mesma Carta. Juntos formam o Congresso Nacional com as funções 

típicas de legislar e fiscalizar, com suas atribuições elencadas no artigo 48 da Constituição 

Federal. 

 A Assembleia Nacional Constituinte instalada para elaborar a Constituição Federal de 

1988 iniciou seus trabalhos em 2 de fevereiro de 1987 e os encerrou com a promulgação da 

nova Constituição, em cinco de outubro de 1988. O então presidente da Constituinte, 

deputado Ulysses Guimarães, no início desses trabalhos, em seu discurso de posse, afirmou 

aos seus pares: “Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação 

deve mudar, a nação vai mudar”.   

  A nova Constituição, que tinha o propósito maior de acolher os cidadãos que se 

encontravam à margem da sociedade, foi denominada como a mais cidadã das constituições 

brasileiras, porque atendeu ao clamor da população, reprimida por décadas. A Constituição 

Federal de 1988 ratificou os direitos fundamentais do homem e também a existência dos 

Poderes do Estado, na forma idealizada por Montesquieu, com vistas a afastar o Brasil do 

ranço da ditadura. 

 Na elaboração de uma constituição brasileira nunca se viu tamanho propósito de 

elaborar um texto ético, moral e democrático. Parlamentares de todas as esferas do governo, 
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representantes de organizações da sociedade civil, juristas, a classe acadêmica e tantas outras 

representações da sociedade brasileira participaram dos trabalhos nas vinte e quatro 

subcomissões da Assembleia Nacional Constituinte. O parlamento abriu espaço para as 

diversas representações da sociedade e convocou o povo brasileiro a participar da feitura da 

nova Carta por meio de sugestões individuais ou das entidades que o representassem. Após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 a ordem de democracia foi anunciada, e o 

Estado democrático de direito foi instaurado.  

 Amaral Júnior (2005) analisa as funções dos parlamentos, especialmente o brasileiro, 

na função do controle político. Lembra que esta função surgiu ainda no início dos parlamentos 

modernos e que ela garante efetiva participação do povo na condução das questões políticas 

do governo. Não pretende com esta análise, contudo, desmerecer as demais importantes 

funções do Legislativo. 

Para demonstrar a importância da função de controle político, Amaral Júnior (2005) 

traz o surgimento da democracia antiga, afirmado por Péricles, como a vontade da maioria e 

não de poucos. Resgata a evolução dos parlamentos e a sua função de controle. Enfatiza que a 

democracia parlamentar começa a tomar corpo nos idos da idade média, com o intuito de 

limitar e controlar o poder do monarca. Cita a magna carta Libertatum, de João Sem Terra, 

que objetivava limitar a cobrança de impostos e exigia que a instituição de novas cobranças 

deveria ter o aval do Magnum Concilium, controle este para preservar o direito do cidadão 

contra o abuso do poder do rei e a garantia de que os tributos aprovados seriam suportados por 

todos. 

 Ensina ainda que a característica essencial da democracia parlamentar é a participação 

dos “comuns”, não exercida diretamente, mas por intermédio de seus representantes. Para 

ratificar essa afirmação, Amaral Júnior (2005, p. 8-9) cita Montesquieu:  

Já que, num Estado livre, todo homem que supõe ter 
uma alma livre deve governar a si próprio, é 
necessário que o povo, no seu conjunto, possua o 
poder legislativo. Mas como isso é impossível nos 
grandes Estados, e sendo sujeitos a muitos 
inconvenientes nos pequenos, é preciso que o povo, 
por intermédio de seus representantes, faça tudo o que 
não pode fazer por si mesmo.  

 

 No intuito de fazer um breve histórico do parlamento brasileiro, o professor Antônio J. 

Barbosa (2005, p. 2 - 11) ensina que no Brasil a existência do parlamento se dá somente com 

a Proclamação da Independência, em 1822. Antes, o experimento de instituição legislativa era 

tão somente com as câmaras municipais. A carta de 1824, formulada para agradar ao país e ao 
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monarca, instituiu um estado monárquico unitário e subtraiu o poder do parlamento. Com a 

saída de D. Pedro I, o poder parlamentar ressurge.  

 Barbosa (2005, p. 2 - 11) descreve também que, após 1847, o parlamento do Brasil 

Império vai conquistando espaço. A instituição do regime parlamentarista, inspirado no 

modelo inglês, consolida a força política das elites. A Constituição Brasileira de 1891, 

baseada na norte-americana, essencialmente federalista, afetou a composição e a forma de 

atuar do parlamento e golpeou a estrutura centralizadora do imperador, conferiu poderes às 

elites estaduais, dando origem à “política do café com leite”. Essa Constituição foi a única da 

era republicana que concedeu ao parlamento a responsabilidade de elaborar o orçamento do 

país. 

 Fazendo ainda uma passagem pela história do nosso parlamento, Barbosa (2005, p. 2 - 

11) menciona que após a segunda guerra mundial começa o renascer das instituições liberais e 

democráticas, que ganham força no interior dos estados e se modificam na sua composição e 

atuação. E já no final do século XX, o parlamento se especializa e monta assessorias com 

especialistas nas mais diversas áreas. No mesmo sentido, o Plenário descentraliza a atuação 

parlamentar com as comissões temáticas. O Legislativo vai mudando, deixa de ser 

essencialmente elitizado e passa a contar com representantes de grupos sociais. 

 Durante a vigência da Constituição de 1946, com os fundamentos democráticos 

resgatados, o parlamento conquista notoriedade, situação observada depois, somente após o 

fim do regime militar, com a promulgação da Constituição de 1988. O país, deixando de lado 

o estigma de ser agrário, se industrializa de forma célere e, com o êxodo rural, vai formando 

os grandes centros urbanos. E o Congresso Nacional, nesse cenário, passa a ser o grande 

fórum de debates em torno dos novos rumos a serem percorridos pelo Brasil.  

 Após o Golpe Militar, promulgou-se a Constituição de 1967, e foi recriado o “decreto 

com força de lei”; a partir da aprovação da Emenda Constitucional de 1969, foi renomeado 

para “decreto-lei”. Nesse período, o Poder Executivo, representado pelo presidente da 

República, passou a desempenhar várias funções do parlamento, sistema este que se estendeu 

até a promulgação da Constituição de 1988. 

 O longo processo de ditadura vivido pelo Brasil antes da Constituição de 1988 

colaborou para deixar as funções típicas do parlamento sem expressão e ameaçadas. Plenário 

e comissões encontravam-se enfraquecidos e esvaziados e com inúmeras matérias pendentes 

de deliberação. Comungando deste pensamento, o constituinte Pimenta da Veiga (DANC, p. 
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235)5 lembrou aos seus pares o fato de que foram incumbidos de organizar os trabalhos 

legislativos com vistas a conquistar a tão almejada estabilidade política e o desenvolvimento 

nacional. Frisou que dois setores de maior importância do Congresso não vinham 

funcionando bem e não despertavam interesse aos parlamentares – o Plenário e as comissões 

– , o que contribuía para a tímida atuação desses órgãos. 

  A proposta de trabalho da Constituinte incluía também mudanças no parlamento. A 

Subcomissão do Poder Legislativo, uma das três subdivisões da Comissão de Poderes e do 

Sistema de Governo, ficou responsável por modernizar e dar vitalidade ao Plenário e às 

comissões parlamentares. Além de parlamentares e juristas, a Subcomissão do Poder 

Legislativo estava composta de ex-presidentes da Câmara dos Deputados e de servidores 

especialistas em processo legislativo. Juntos, se debruçaram na busca de modernizar os órgãos 

do Congresso Nacional, concedendo-lhes novas atribuições, a exemplo do poder terminativo 

dado às comissões temáticas, com vistas a torná-las céleres e produtivas.  

 Durante debate na Comissão de Poderes, o constituinte Henrique Córdova (Ata da 7ª 

Reunião Ordinária da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, de 

12/6/1987)6 considerou que para se obter a unidade da Subcomissão do Poder Legislativo era 

necessário observar três aspectos: primeiro, buscar a restauração do Poder Legislativo com 

vistas ao seu fortalecimento; segundo, dotá-lo de agilidade, para que sua função fiscalizadora 

sobressaísse; terceiro, objetivar atender ao clamor público em busca de mecanismos reais de 

participação da sociedade nas decisões do poder e no processo legislativo.  

 A Constituição Federal de 1988 resgatou fortemente as funções do Legislativo e 

determinou novas atribuições ao Congresso Nacional, modernizou as suas Casas e criou 

subsídios à participação popular no processo legislativo, com o pressuposto de instituir o 

Estado democrático de direito, com destaque para a igualdade, liberdade e participação 

pluralista, vontade esta registrada no preâmbulo da nova Carta, com vistas a assegurar ainda 

os direitos sociais e individuais, em contraposição ao governo ditatorial que estava sendo 

deixado para trás.  

 O presidente da Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, no discurso de 

encerramento dos trabalhos, em 5 de outubro de 1988, afirmou: “O Legislativo brasileiro 

investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos.” 

                                                 
5 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/biblarq. Acessado em 14 de novembro de 
2011. 
6 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/biblarq. Acessado em 14 de novembro de 
2011. 
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 As atividades do parlamento e dos seus órgãos internos são reguladas pelo regimento 

interno de cada Casa e pelo Regimento Comum, que se encarregam de nortear as diversas 

etapas e procedimentos do processo legislativo até a efetiva aprovação das leis. 
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2.2 As Comissões Parlamentares 

 

 

Sobre o surgimento das comissões parlamentares, Carneiro (2009, p. 20) esclarece 

que, apesar de as comissões serem originadas do parlamento inglês, há autores que afirmam 

que se consolidaram a partir do surgimento do Estado Social, uma vez que o aumento da 

demanda legislativa causado pelo crescimento das atribuições do Estado levou o parlamento a 

se adequar para conseguir realizar sua missão.  

 No Brasil Império, a Assembleia Constituinte instalada com vistas a elaborar a 

Constituição de 1824 utilizou-se do Sistema de Comissões em suas primeiras ações. Casseb 

(2008, p. 213) lembra que a primeira comissão instalada foi denominada “Comissão de 

Poderes” e tinha a finalidade de analisar a regularidade dos diplomas dos deputados eleitos e 

do processo eleitoral. Outra foi criada para averiguar a legalidade dos diplomas dos membros 

da Comissão de Poderes.  

 Segundo Jorge Bernardi (2009, p. 355) as comissões parlamentares são instrumentos 

importantes para o aperfeiçoamento técnico dos debates das matérias em análise nos 

parlamentos do mundo. E considera também que, no Congresso dos Estados Unidos, as 

comissões são órgãos importantes onde transita vasta informação, e ainda nesses espaços são 

formadas, construídas e também destruídas carreiras de parlamentares. E cita Smith e 

Deering: “A vasta maioria das disputas sobre as políticas na Colina do Capitólio é resolvida 

antes ou durante as considerações de projetos pelas comissões, e raramente a legislação é 

considerada no Plenário da Câmara ou do Senado sem o carimbo de aprovação de uma 

comissão”. 

 Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 286) afirmou que as comissões parlamentares, desde há 

muito adotadas pelos países modernos, são, na verdade, uma exigência para o bom 

desempenho dos parlamentos. Citando José Alfredo Baracho, Bastos enfatiza: “A comissão é 

como um microcosmo do Plenário, permitindo a celeridade e o aperfeiçoamento técnico do 

processo legislativo. [...] É, por assim dizer, uma divisão de trabalho para facilitar a tarefa da 

Assembleia”. 

 Simone Diniz (1999, p. 63 e 77) ensina que as comissões parlamentares em alguns 

países têm grande importância nos processos decisórios e na carreira política dos seus 

membros, concedendo-lhes oportunidades de influenciar nas decisões políticas. Afirma ainda 
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que a versão contemporânea de atuação do parlamentar implica necessariamente a valorização 

dos trabalhos das comissões e que,  

A depender do papel que lhes for assegurado 
institucionalmente, as comissões podem vir a se constituir 
como lócus privilegiado para a realização da tarefa de 
produzir legislação, porque desonera o Plenário de ter 
que decidir sobre uma grande e variada quantidade de 
projetos; por permitir uma maior capacitação técnica a 
seus membros; e por aumentar as chances de 
maximização de interesses das bases eleitorais dos 
parlamentos que as compõem. 

 

 Com o mesmo pensamento, Simone Diniz (1999, p. 62) menciona: “o sistema de 

comissões, adotado na maioria dos parlamentos, muitas vezes é visto apenas como um 

instrumento de organização interna utilizado na condução do processo Legislativo”. Como 

citam também Paolo Ricci e Leany Lemos (2004, p.107), “as comissões permanentes com 

funções legislativas integram a estrutura organizacional da maioria dos parlamentos, sendo 

que na Europa o número médio varia entre dez e vinte comissões permanentes nos 

parlamentos (MATTSON e STROM, 1995)”. O parlamento americano conta hoje com vinte e 

uma dessas comissões. 

 As propostas dos constituintes da Subcomissão do Legislativo estavam voltadas 

também para a modernização das comissões parlamentares. Sugeriram a esses colegiados a 

competência para convocar ministros de Estado, e não apenas convidar, e participar ainda, 

junto ao governo, da elaboração e execução do orçamento da União.  

 No mesmo sentido o constituinte Jorge Hage apresentou a emenda nº 3S0968-17, em 

9/6/87, sugerindo que os trabalhos das comissões ficassem descritos com precisão na nova 

Carta e justificou que o fortalecimento das comissões era forma premente de agilizar, 

modernizar e fortalecer o Poder Legislativo. E encerra: “Por este motivo é importante a 

explicitação das competências das comissões, principalmente as novas atribuições que lhes 

foram concebidas”.  

 Para dar celeridade, e no intuito de modernizar o parlamento, a Carta de 1988 

concedeu às comissões permanentes a autoridade para aprovar matérias, na forma do poder 

conclusivo. Desse modo, esses colegiados passaram a discutir e votar projetos de lei, 

dispensando, à luz do Regimento Interno, a competência do Plenário, prática esta, como 

ensina Luciana Botelho Pacheco (2002, p. 49), “comumente utilizada nos regimentos internos 

                                                 
7 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/biblarq. Acessado em 14 de novembro de 
2011. 
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do Congresso Espanhol (art. 148) e da Câmara dos Deputados da Itália (art. 92), garantindo ao 

Plenário a revisão da decisão por meio do recurso de um décimo dos membros da Casa”.  

 No entendimento do Jurista Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 289), essa delegação de 

poderes concedida às comissões permanentes é dita interna corporis e visa acelerar a 

elaboração legislativa, já que os projetos poderão ser aprovados sem a anuência do Plenário, 

sendo prevista esta hipótese desde a Emenda 17/65 da Constituição de 1946. No mesmo 

sentido, Silva (2000, p. 514) afirma que o exercício da função legislativa plena, ou delegação 

interna, atribuída a esses órgãos permanentes, “mais parece ser uma função própria de 

substituição do que uma função delegada”.  

 A partir da Constituição de 1988 ficaram agrupadas as atribuições das comissões 

parlamentares do Congresso Nacional no Art. 58, as que elas já desempenhavam e as 

introduzidas pela nova Carta. No entanto, outras funções desses órgãos estão expressas no 

texto constitucional, a exemplo do artigo 50 da mesma Carta, que prevê a convocação de 

ministro de Estado pelas comissões. Casseb (2008, p. 240) faz uma observação a esse respeito 

e ratifica que a nova Carta foi generosa quanto à previsão de atuação das comissões 

parlamentares, fazendo, em certos momentos, referências aos seus trabalhos de forma 

minuciosa.  

 No artigo 58, § 1º, a Constituição Federal ratificou que as comissões do Congresso 

Nacional e de suas Casas serão permanentes ou temporárias e constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no respectivo Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação, 

assegurando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam 

da Câmara, direito este já assegurado em Cartas anteriores, como a de 1946, previsto no artigo 

40, parágrafo único, e na Constituição de 1969, em seu artigo 30, parágrafo único.  

 A Câmara dos Deputados conta hoje com vinte comissões permanentes, e o Senado 

Federal, com onze. Nas duas Casas do Congresso Nacional esses órgãos se diferenciam pelo 

número de comissões, atribuições estabelecidas em seus regimentos, pela quantidade de 

membros que as compõem e pelo período de mandato de seus presidentes, que, no Senado 

Federal, é de dois anos, consoante o art. 88 § 6º do RISF.  Essas comissões permanentes são 

reguladas pelos regimentos internos de cada Casa e pelo Regimento Comum. 
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2.2.1 Comissões parlamentares: normas, princípios, teorias e sistemas de comissões 

 

 

 As comissões permanentes do Legislativo encontram assento na Constituição Federal 

e nos regimentos internos de suas Casas. No entanto, diversas legislações internas também 

regulam os trabalhos desses órgãos, a exemplo dos Atos do Presidente, Atos da Mesa, e, no 

desenvolvimento dos seus trabalhos, as questões de ordem adotadas pela Casa, que também 

dirimem ou esclarecem alguns conflitos regimentais. Orientam-se ainda pelas normas, 

princípios, teorias e sistemas de comissões. 

 A Resolução nº 17, de 1989, que aprovou o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, previu em seu artigo 2º que, após um ano da promulgação da Resolução, a Mesa 

da Câmara submeteria à apreciação do Plenário o projeto do Regulamento Interno das 

Comissões. O Regulamento ainda não foi aprovado, e às comissões, onde o Regimento deixa 

a lacuna, cabe fazer analogia com os procedimentos utilizados pelo Plenário. 

 José Afonso da Silva (2006, p. 50) orienta que alguns princípios gerais informam o 

processo legislativo na elaboração das leis. E destacou dentre eles os princípios da oralidade, 

da publicidade, da separação da discussão e votação, da unidade da legislatura e do exame 

prévio por comissões.  

 O princípio da oralidade ensina que as deliberações no parlamento são caracterizadas 

pela oralidade, de viva voz, durante as deliberações. Ao longo do regimento interno da Casa 

há previsões de intervenção oral nas fases de discussão e votação ou para elaborar questão de 

ordem, a exemplo dos artigos 95 e 114. 

 Já o princípio da publicidade determina que aos atos e etapas do processo legislativo 

seja dada ampla publicidade para que se permita à sociedade civil se inteirar das atividades do 

Legislativo. O princípio da publicidade consiste, ainda, de as deliberações acontecerem 

perante o público e foi ratificado no artigo 48 do RICD. Segundo Ribeiro (2004, p.177), o 

princípio da publicidade deve passar por todas as atividades da Casa, dando conhecimento à 

sociedade, exceto nas situações legalmente admitidas. A observação deste princípio é forma 

de assegurar o direito de participação da sociedade nos trabalhos e debates, proporcionando 

assim o conhecimento das matérias que tramitam e os argumentos que lhes foram conferidos, 

sejam eles contrários ou favoráveis. 

 O princípio da separação da discussão e votação orienta no sentido de que após 

encerrada a discussão é que deverá se dar a votação. Tem a finalidade de garantir que no 
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momento da votação não se reabra novamente o debate. O regimento da Casa orienta que, 

uma vez iniciada as votações, qualquer tentativa de discussão é intempestiva. 

 Vieira (2005, p. 20 e 22) ressalta que “há uma tendência a se transferir as discussões 

para o âmbito das comissões, uma vez que o tempo destinado às discussões no Plenário vem 

diminuindo”. 

 O princípio da unidade da legislatura advoga no sentido de que os períodos 

legislativos são independentes. A cada legislatura, constitui-se nova Mesa, e é refeita a 

distribuição de vagas nas comissões. Vários prazos regimentais são orientados para 

encerrarem com o final da legislatura, como a extinção das comissões temporárias. O artigo 

105 do RICD é um exemplo desta ruptura, mas, no entanto, traz algumas exceções.  

 Já o princípio do exame prévio por comissões determina que as comissões 

parlamentares da Casa deverão estudar as matérias e sobre elas emitir parecer.  Silva (2006, p. 

50) lembrou que desde o fim do século XIX os parlamentares se organizam em colegiados 

internos e se dedicam ao estudo das matérias em tramitação com vistas a fazer um exame 

prévio e só depois as encaminham para o Plenário. No RICD esse princípio está ratificado nos 

artigos 24, I e 128. 

 Ribeiro (2004, p. 177) afirma que nas várias atividades legislativas desempenhadas 

pela Casa deverão ser observados os princípios constitucionais e lembra que, por ser a 

Constituição Federal “um sistema normativo aberto, está sempre sujeita a novas 

interpretações, sobretudo em uma sociedade pluralista”. Observa que “o parlamento tem como 

seiva o pluralismo político, princípio do Estado democrático de direito no Brasil, nos termos 

do inciso V do art. 1º da Constituição da República”. Destaca que a Câmara dos Deputados 

“deve refletir precisamente o pluralismo político-cultural que compõe a sociedade, de forma 

que os diversos setores sociais se façam ali representar”. 

Os princípios estarão constantemente permeando as atividades legislativas, orienta 

Ribeiro (2004, p. 177). Segundo ele, o regimento interno é que estabelece as regras de 

procedimentos e convivência para assegurar dentro da pluralidade de opiniões a participação 

no debate das matérias apreciadas. Afirma também que um regimento interno que cerceia a 

possibilidade de participação na feitura da lei, que não garante ao parlamentar a defesa de sua 

opinião, está ofendendo diretamente o princípio do contraditório. Lembrou que o direito à 

informação tem outra perspectiva no Direito Parlamentar. Porque o Legislativo deve conceder 

à população informações sobre os seus direitos e sobre a atuação e gastos dos parlamentares. 
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 O parlamento brasileiro não adotou em suas comissões o sistema da seniority, ou 

senioridade8. Os líderes dos partidos é que indicam os membros para os colegiados, consoante 

o artigo 10 do RICD. O Regimento Interno não obsta que os deputados transitem entre os 

colegiados permanentes da Casa. Percebe-se que com alguns parlamentares essa 

movimentação se dá várias vezes ao ano, até mesmo para participar de uma votação em 

determinada comissão, a pedido da liderança do partido que o indicou. Carlos Pereira e 

Bernardo Mueller (2000, p. 49) estudaram esse episódio:  

Não há restrições quanto ao tempo de permanência dos 
deputados nas comissões. Aparentemente, existe uma 
autoseleção por parte dos deputados, porém há evidências 
[...] de que os líderes dos partidos interferem 
significantemente no processo de nomeação dos 
integrantes das comissões. [...] Os deputados mudam de 
comissão frequentemente, não só a cada ano legislativo, 
como também em um mesmo ano. Além disso, [...] o 
Executivo, através dos líderes dos partidos ou coalizão 
governista, manipula as nomeações de certas comissões 
para colocar nelas um número estratégico de membros 
fiéis aos seus interesses. 

 

Neste pensamento, Santos (2005) afirma que a tarefa de indicação dos membros das 

comissões está centralizada nos líderes partidários e diz que as nomeações para as comissões 

estão em suas mãos. Enfim, descreve que, para entender o processo de composição das 

comissões, é necessário estudar como se dá a decisão de um agente específico, o líder do 

partido. 

Mueller e Pereira (2000) acreditam que os partidos políticos, quando desempenham 

seus papéis no Legislativo, são vistos como importantes agentes de dissolução de conflitos, 

incluindo aí os de caráter distributivo. Sugerem, ainda, que o modelo organizacional da 

Câmara dos Deputados demonstra fortes incentivos para que o processo legislativo tenha forte 

participação dos partidos políticos, e isso se reflete diretamente nas indicações dos 

parlamentares para as comissões permanentes da Casa.  

O Congresso Norte-americano é referência na literatura acerca do estudo das teorias 

que regem os trabalhos das comissões, dado o volume de estudo sobre o tema relativo ao 

Legislativo daquele parlamento, segundo Mueller e Pereira (2000), que ensinam que esta 

classificação em informacional, distributiva e partidária foi sistematizada pelo neo-

institucionalismo. 

                                                 
8 Sistema pelo qual a indicação para postos de mando, notadamente nas comissões, é definida pelo número de 
anos de serviços no Legislativo ou em uma comissão permanente. Santos e Almeida (2005, p.697). 
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Nascimento (2010) analisa os modelos de organização legislativa: distributiva, 

informacional e partidária. Explica que, na teoria distributiva ou hipótese dos ganhos de troca, 

quem prevalece é o parlamentar, e que este age sempre com o pensamento de alocar recursos 

para a sua base, visando quase sempre à sua reeleição. Entende que a teoria partidária não se 

encontra nas comissões, mas sim nos partidos, e que, no modelo informacional, os 

parlamentares adquirem conhecimentos nas comissões, incentivados para que se especializem 

e desta forma obtenham maior expertise política. 

Dentro das teorias que regem os trabalhos das comissões parlamentares da Câmara dos 

Deputados, vários estudos vêm colaborando para melhor entendimento e classificação desses 

órgãos. Mueller e Pereira (2000) estudaram o sistema de comissões no legislativo brasileiro 

sob o prisma da preponderância do Executivo nos trabalhos do Congresso Nacional. 

Adaptaram a teoria distributiva e informacional ao nosso sistema de comissões, a partir da 

preferência individual dos deputados para compor estes órgãos. No caso da distributiva, para 

atender às suas bases eleitorais; e o ganho de conhecimento especializado sobre o colegiado, 

na teoria informacional. 

Rocha e Barbosa (2008, p. 96) ponderam que é “possível encontrar nas regras de 

organização da Câmara dos Deputados incentivos para um comportamento ora distributivista, 

ora informacional ou ora partidário”. 

Sobre os sistemas de comissões (VIEIRA, 2005, p. 44 apud SILVA, 1964), citou os 

Sistemas Fracos, Intermediários e de Comissões Deliberantes. São determinados como fracos 

em relação ao poder de deliberar as matérias aqueles que analisam tão somente pormenores, 

ficando o essencial, as linhas gerais e sua aprovação a cargo do Plenário, como no parlamento 

inglês. É tido como fraco, também, o sistema em que o Plenário delibera sem ouvir as 

comissões. 

 O sistema intermediário é subdividido em moderado e forte. No sistema moderado as 

comissões têm poderes consideráveis, têm competência para analisar todas as matérias em 

tramitação e estão aptas também a modificar os projetos. O parlamento francês é modelo de 

sistema moderado. A tramitação das matérias fica à mercê do aval dos membros dos 

colegiados, que podem interferir no curso das matérias e até mesmo retardar os seus 

andamentos.  

 É considerado forte o sistema em que as comissões são independentes do Plenário e 

têm autonomia para modificar as proposições. O sistema concede aos membros da comissão 

mecanismos protelatórios que podem impedir que projetos que não tenham a sua anuência 

tramitem, e o presidente do órgão é dotado de muito poder e controla ainda o andamento das 
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matérias. O parlamento norte-americano representa esse sistema, uma vez que todas as 

discussões dos projetos se dão preliminarmente nas comissões, deixando para o Plenário a 

realização da votação. 

 O sistema de comissões deliberantes tem como característica a possibilidade de as 

comissões parlamentares terem poder de deliberação plena, ou seja, discutem e aprovam as 

matérias que tramitam pelo colegiado, sem a anuência do Plenário. É adotado na Itália e 

também pelo parlamento da Espanha. No Brasil a Constituição de 1988, no artigo 58, § 2º, 

concedeu às comissões do parlamento o poder conclusivo.  

 Nos moldes dos parlamentos italiano e espanhol, o sistema de comissões no Brasil é 

tido como deliberante, uma vez que as comissões possuem poder de apreciar e votar projetos 

de lei e colaboram, ainda, no estudo e exame prévio das proposições.  

 Por último, quanto à interpretação e aplicação das normas, Bandeira (2005) ensina que 

as normas regimentais das casas legislativas têm natureza de lei de ordem pública ou de 

direito público; desta forma, cabe ao intérprete a exegese da lei interna em seus estritos 

termos, e, ao aplicador da lei, atuar somente no âmbito que lhe for permitido, sempre com 

vistas a assegurar o interesse público. 
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2.2.2 As Comissões permanentes da Câmara dos Deputados 

 

 

 Na Câmara dos Deputados as comissões permanentes estão previstas no capítulo IV do 

Regimento Interno. O artigo 22 do mesmo Regimento determina que sejam permanentes as de 

caráter técnico-legislativo ou especializado – estas integram a estrutura institucional da Casa. 

Já as temporárias são instaladas para apreciar determinado assunto e expiram no final da 

legislatura, quando alcançado o fim para que foram criadas ou se houver encerrado o seu 

prazo de duração.  

 Todas as matérias que tramitam pela Casa deverão ter o crivo das comissões 

parlamentares, ora deliberando sobre matérias de poder conclusivo, ora, tão somente, 

opinando sobre os pareceres das matérias de Plenário. Na forma de colegiados, essas 

comissões participam plenamente do processo de elaboração das leis, colaboram para acelerar 

o processo legislativo e detêm, ainda, o poder fiscalizatório dentro da sua área de atuação. 

 Por intermédio de Ato da Mesa, ouvidos os líderes, é estabelecida na primeira sessão 

legislativa a quantidade de membros efetivos das comissões permanentes, que deverá perdurar 

por toda a legislatura. O Ato deverá fazer observância aos artigos 25 a 28 do regimento da 

Casa. A todo deputado é assegurado integrar pelo menos uma comissão, mesmo que esteja 

sem partido. 

A composição da comissão deve refletir a composição da Casa, assegurando, ainda, a 

participação da minoria (art. 23, do RICD). As comissões terão um presidente e três vice-

presidentes, indicados pelas lideranças dos partidos e eleitos pelos membros do colegiado no 

início de cada sessão legislativa, com mandato válido até a posse dos novos membros eleitos, 

vedada a reeleição.  

 O Regimento Comum concedeu às comissões permanentes da Casa participar 

efetivamente do processo de elaboração do orçamento da União. A Emenda nº 1/20069 do 

Congresso Nacional permite ainda a esses órgãos, dentro da sua área de abrangência temática, 

apresentar quatro emendas de apropriação e quatro de remanejamento à Lei Orçamentária da 

União (LOA), bem como cinco emendas ao Plano Plurianual (PPA). 

 A Câmara dos Deputados conta hoje com vinte comissões permanentes, distribuídas 

por áreas temáticas, tendo as suas matérias de competências estabelecidas no art. 32 do RICD. 

                                                 
9 Disponível em    http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/or2011/emendas/ 
manual  _emendas.pdf. Acesso em 20 de novembro de 2011. 
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O Ato da Mesa nº 1, de 23/2/201110, regulamenta a composição das comissões para a 54ª 

legislatura. As comissões permanentes da Casa estão compostas consoante o demonstrado na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados - 2011 

Comissão 
Nº de 

Titulares 

Nº de 

Suplentes 
Total 

Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural – 

CAPADR 

40 40 80 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 

de Desenvolvimento Regional – CAINDR 
20 20 40 

Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática – CCTCI 
40 40 80 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania – CCJC 
61 61 122 

Comissão de Defesa do Consumidor – CDC 21 21 42 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio – CDEIC 
18 18 36 

Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU 18 18 36 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias – 

CDHM 
18 18 36 

Comissão de Educação e Cultura – CEC 32 32 64 

Comissão de Finanças e Tributação – CFT 33 33 66 

Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle – CFFC 
20 20 40 

Comissão de Legislação Participativa – CLP 18 18 36 

Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CMADS 
18 18 36 

Comissão de Minas e Energia – CME 30 30 60 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional – CREDN 
30 30 60 

                                                 
10 Vide anexo 8.1. 
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(continuação da Tabela 1) 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado – CSPCCO 
18 18 36 

Comissão de Seguridade Social e Família – 

CSSF 
33 33 66 

Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público – CTASP 
25 25 50 

Comissão de Turismo e Desporto – CTD 19 19 38 

Comissão de Viação e Transportes – CVT 30 30 60 

Fonte: Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados  

 

 O parágrafo 7º do artigo 46 do RICD estabelece que “as reuniões das comissões 

permanentes das terças e quartas-feiras destinar-se-ão exclusivamente a discussão e votação 

de proposições, salvo se não houver nenhuma matéria pendente de sua deliberação”. As 

deliberações nas comissões deverão se dar pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta 

de seus membros, consoante o artigo 47 da Constituição Federal. 

O artigo 50 do RICD orienta que as comissões iniciarão seus trabalhos com a presença 

de pelo menos metade de seus membros. Quando não houver matéria sujeita a deliberação, a 

reunião poderá iniciar com qualquer número de membros – é o caso das reuniões de audiência 

pública. O art. 46 § 6º determina “que as reuniões durarão o tempo necessário ao exame da 

pauta respectiva, a juízo da presidência”.  

Apesar de não haver prazo de duração para essas reuniões, deverá ser observado o 

parágrafo 1º do artigo 46 do RICD, que determina: “Em nenhum caso, ainda que se trate de 

reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da Ordem do Dia da sessão 

ordinária ou extraordinária da Câmara”. 

 O artigo 58, parágrafo 2º, II, da Constituição Federal, o Art. 24, III e o artigo 255 do 

regimento interno da Casa permitem as esses órgãos permanentes da Câmara dos Deputados 

realizar audiência pública no âmbito das suas áreas temáticas. 

 Esses microplenários, criados mediante projeto de resolução, são organizados por 

abrangência temática e, muitas vezes, coincidindo com o campo funcional dos ministérios. As 

comissões permanentes não se encerram com o término da legislatura; elas subsistem, como 

lembra José Afonso da Silva (2000). 
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3 A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PARLAMENTO BRASILEIRO  

 

 

 Neste capítulo será feito um breve histórico das audiências públicas no parlamento 

brasileiro, focado somente na Câmara dos Deputados, onde se construiu o estudo de caso 

desta monografia. Será abordado, também, como a audiência pública vem sendo realizada na 

Casa e ainda a previsão dessas reuniões em seus regimentos internos. 

 

 

3.1 Histórico 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 teve como foco principal o resgate da cidadania. 

Dentro dessa linha democrática, contemplou a participação popular em vários dos seus 

artigos. A audiência pública está regulamentada no artigo 58, parágrafo 2º, II, da Carta de 

1988, que designou: “Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: realizar 

audiências públicas com entidades da sociedade civil”. 

 A audiência pública, como instrumento de trabalho das comissões permanentes do 

Congresso Nacional, está prevista no texto da Constituição de 1988 e foi ratificada também 

nos Regimentos Internos das Casas do Congresso Nacional. É forma de participação da 

sociedade civil no processo legislativo e nos diversos trabalhos do parlamento e de controle 

do Congresso Nacional. Garantida pelo legislador originário, é utilizada na maioria dos 

parlamentos modernos. 

 Antes da Carta de 1988 já se realizavam audiências públicas no Congresso, mas eram 

regidas somente pelo Regimento Interno das Casas. Não é, pois, um instituto novo; a inclusão 

no texto constitucional é que foi nova. No entanto, a partir da inserção na Constituição, essa 

medida tem a diretriz constitucional de que o parlamento deve abrir canais com a sociedade e 

que as audiências públicas devem ser realizadas à luz dos princípios constitucionais que 

regem o direito parlamentar.  

No intuito de investigar a previsão do instituto da audiência pública no âmbito da 

Câmara dos Deputados, Casa onde foi construído o estudo de caso, buscou-se em seus 

regimentos internos de 1934, 1947, 1949, 1955, 1972 e o de 1989 como eram realizadas essas 

reuniões. Nos regimentos de 1934 (art. 245) e 1947 (art.68) é mencionada apenas a previsão 

de comparecimento dos ministros à Casa e às comissões. 
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 O RICD de 1949 (art.42), além do comparecimento de ministros à Casa ou a suas 

comissões, para “audiência”, faz menção de que poderão requerer a presença ainda de 

dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista para tratar de  assunto previamente 

determinado. Já no Regimento de 1955 (art. 41), há previsão de que as comissões poderão 

requerer, por intermédio do presidente da Câmara, a “audiência ou colaboração” sobre 

assunto previamente determinado. E os convidados são os mesmos previstos no art. 42 do 

RICD de 1949, já citado, incluindo também as instituições culturais e órgãos de utilidade 

pública. Nos regimentos internos de 1934 até 1955, os artigos citados levam a inferir que essa 

era a forma de interação da sociedade civil no parlamento, e percebeu-se que ao longo dos 

regimentos foi se abrindo o leque das pessoas que poderiam ser ouvidas nessas reuniões. 

Foram dispensados poucos parágrafos nesses regimentos, quando trataram dessas “reuniões” 

ou “audiências”, e poucos detalhes sobre a sua realização. Até o regimento de 1955 não há a 

menção do termo “audiência pública”. 

A partir da Resolução 30, de 1972, regimento anterior ao de 1989, que se encontra em 

vigor, a audiência pública já estava estruturada. O RICD a previu na Seção V – Dos Trabalhos 

das Comissões, e a Subseção IV traz o termo “Da audiência pública”, da forma que é utilizada 

hoje. Este RICD trouxe nos artigos 61 a 68 os procedimentos detalhados para a realização da 

audiência pública. Ressalte-se que foi o regimento que mais detalhou a realização dessas 

reuniões. No entanto, perceberam-se algumas “dificuldades” para que elas acontecessem, a 

exemplo de ser realizada somente uma vez por mês e com finalidade de esclarecer assunto 

específico e de interesse legislativo atinente à competência da comissão – assim determinava 

o art. 61. E, ainda, a comissão fazia a proposta da reunião e a indicação dos expositores, mas 

era o presidente da Câmara quem determinava a data da realização da reunião e expedia os 

convites. Não relacionou quem poderia ser ouvido, mas faz menção de que poderiam ser “as 

pessoas interessadas e os especialistas com qualificação”. A previsão da vinda de ministros à 

Casa ou às suas comissões foi tratado separadamente a partir deste regimento. 

Consoante a Resolução 30, de 1972, o orador deveria limitar-se a fazer somente a 

leitura do seu pronunciamento, e não havia menção ao seu tempo de fala. Os membros do 

colegiado poderiam interpelar o orador estritamente sobre a “exposição”, que era “lida”, por 

prazo nunca superior a três minutos, e o orador tinha o mesmo tempo para resposta, vedado 

interpelar os membros da comissão, nos moldes do regimento em vigor. 

O parágrafo 2º do art. 62 da Resolução 30, de 1972, fazia a previsão de que, se 

houvesse interessados na matéria a ser debatida, estes poderiam apresentar previamente, e 

por escrito, exposição conclusiva a favor ou contra. No entanto, considerando-se o período de 
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ditadura em que o país se encontrava, parece mais uma forma “democrática” de participação 

da sociedade. O RICD de 1989, que tem declarada essência democrática, não ratificou essa 

previsão. Ressalte-se que algumas competências para a realização da reunião estavam 

centralizadas na pessoa do presidente da Casa.   

  A constitucionalização da audiência pública no rol das atribuições das comissões 

permanentes do Congresso Nacional, art.58, II da CF de 1988, pareceu ter grandes influências 

do momento político de afirmação da democracia, da importância da interação da sociedade 

civil nos trabalhos do parlamento, pensamento que permeava o trabalho da Constituinte que 

elaborou a Carta de 1988. 

  Durante a Constituinte, o deputado Jorge Hage, em 16/5/8711, apresentou emenda 

junto à Subcomissão do Poder Legislativo, no sentido de que qualquer das Casas ou 

comissões do Congresso Nacional pudesse realizar, por propostas de seus membros, audiência 

pública para ouvir e debater com entidades sindicais e representantes da sociedade civil 

assuntos de relevante interesse nacional. Justificou que deve se buscar a aproximação do 

parlamento com a sociedade, na iniciativa das leis e na participação da elaboração do 

orçamento. E concluiu: “Entendemos ser o debate de questões nacionais relevantes de 

extrema utilidade para manter a sintonia entre a representação congressual e o país real”. 

 As diversas subcomissões da Constituinte exploraram exaustivamente o instituto da 

audiência pública para ouvir os diversos segmentos da sociedade na feitura da nova 

Constituição. Nesse sentido, João Gilberto Lucas Coelho (2009, p. 31) ressalta que aquele 

tipo de audiência pública é diferenciada, porque tratou de um direito da sociedade de se 

pronunciar e um dever do corpo legislativo de ser consultado. Mas é certo que inspirou as 

outras esferas do governo nos anos seguintes à Constituinte. Além de “ter sido 

constitucionalizado no âmbito das comissões do Legislativo, no art. 58, II”. Nesse sentido, o 

constituinte Octávio Elísio (DANC – Suplemento, 16/7/1987, p. 190), membro da 

Subcomissão do Poder Legislativo, proferiu: 

Quando nós decidimos, como constituintes, por esse 
espaço de audiência pública, havia uma determinação de 
que não era possível fazer uma nova Constituição sem se 
ouvir a sociedade, sem deixar claro, em termos de um 
dispositivo regimental, que a verdadeira Constituinte 
acontece fora do prédio do Congresso, e que esta 
Assembléia Nacional Constituinte, que, aqui e agora, se 
reúne em subcomissões, não vai responder aos anseios da 
sociedade se não ouvir essa sociedade. 

                                                 
11 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/biblarq. Acessado em 14 de novembro de 
2011. 
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 A Resolução 17, de 1989, atual regimento interno da Casa, aprovado após a 

Constituição de 1988, ratificou em seu texto os pressupostos democráticos da nova Carta e 

conferiu também à sociedade participar do processo de elaboração das leis, não ficando o 

cidadão restrito somente ao poder de escolher os seus representantes. E previu, em seu Título 

VIII, diferentes formas de participação da sociedade civil nos trabalhos do parlamento. Tratou 

Da Iniciativa Popular de Lei (Art. 252); Das Petições e Representações e Outras Formas de 

Participação (Art.253); Da Audiência Pública (Art.255); e Do Credenciamento de Entidades e 

da Imprensa (Art.259).  

 A realização da audiência pública na Câmara dos Deputados tem o preceito 

constitucional de ser realizada com “entidades da sociedade civil.” E o RICD de 1989 

determinou, ainda, que estariam voltadas para instruir matéria legislativa em trâmite, bem 

como, para tratar de interesse público relevante”. Este regimento subtraiu do presidente da 

Câmara algumas incumbências na realização da reunião e concedeu mais autonomia ao 

presidente de comissão. 

 Em 2/3/2011 foi editado Ato do Presidente da Câmara dos Deputados12 que dota os 

presidentes de comissões permanentes de competência para autorizar a realização de eventos 

com ônus necessários à organização de audiências públicas, seminários e eventos que tenham 

relação com as matérias em apreciação no âmbito de cada órgão, objetivando fomentar a 

discussão em torno das matérias de competência de cada comissão, com vistas ainda a agilizar 

a tramitação desses processos.   

 O Ato de 2/3/2011 fixa um limite máximo para gastos durante o ano. Os presidentes 

de comissões, em casos emergenciais, de graves violações de direitos humanos ou contra a 

ordem constituída e o erário, estão aptos, ainda, a autorizar despesas com deslocamentos de 

parlamentares e servidores. Os gastos com eventos ou audiências públicas que ultrapassem o 

valor permitido no âmbito da comissão deverão ter a autorização prévia do presidente da 

Câmara dos Deputados, na forma do Ato. 

 Apesar de não estarem regulamentadas regimentalmente, as comissões vêm realizando 

audiências públicas conjuntas, utilizando-se de analogia com os artigos 49, § 1º; 139, 

combinado com o art. 142; e o art. 51, todos do RICD. Exige-se que as comissões envolvidas 

tenham requerimento aprovado no mesmo sentido. Essa medida é utilizada com vistas à 

economicidade processual, também para agilizar os trabalhos das comissões e até mesmo para 

                                                 
12 Vide anexo 8.1. 
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obter peso político, uma vez que contarão com vários colegiados debatendo o tema. Andrade 

(2002)13 já pesquisou esse assunto. 

 Caso a reunião seja conjunta com outra comissão, a ata deverá ser aprovada antes do 

encerramento dos trabalhos, tendo em vista que a reunião foi gravada e seu registro constará 

dos anais da comissão. Esta é uma forma de garantir a aprovação da ata, uma vez que os dois 

colegiados não se encontrarão novamente para aprová-la. 

 

 

                                                 
13 Disponível em:  http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5829/reunioes_conjuntas_ 
andrade.pdf?s equence=1.  Acessado em 17 de fevereiro de 2012. 
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3.2 A Audiência Pública na Câmara dos Deputados  

 

 

Hoje a audiência pública está regulada pelos artigos 255 a 258 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, que permite às comissões realizarem reunião com entidades da 

sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite na Casa, bem como para tratar de 

assunto de interesse público relevante, atinente à sua área de atuação, mediante proposta de 

qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. É de se considerar ainda que a 

audiência pública permite ao novo parlamentar que venha a ser membro do colegiado se 

inteirar dos mais diversos assuntos debatidos por especialistas, dentro da área de atuação da 

comissão da qual é membro. 

Consoante o artigo 46 do RICD, as reuniões das comissões permanentes deverão 

acontecer na sede da Câmara, de terça a quinta-feira, a partir das nove horas, e impede que 

esses órgãos realizem audiência pública fora do Congresso Nacional. O Ato da Mesa nº 

125/200214 determina que a participação da comissão em conferências, exposições, palestras, 

seminários, simpósios, mesas-redondas e encontros afins, como promotora ou convidada, fora 

do edifício sede, exige prévia e expressa autorização do presidente da Câmara dos Deputados.  

 A Constituição Federal, no artigo 50, prevê que qualquer desses microcolegiados tem 

a prerrogativa de convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República para prestar, pessoalmente, informações a respeito 

de assunto previamente determinado, que verse sobre a sua Pasta, incorrendo em crime de 

responsabilidade a ausência, sem a justificação legal. Caso o ministro de Estado não 

compareça, deve encaminhar “justificação adequada”, como orienta o RICD em seu artigo. 

219, parágrafo 2º. Compete à comissão aceitar a justificação. Em caso negativo, o colegiado 

encaminha ao presidente da Casa requerimento solicitando ao Ministério Público a 

instauração do procedimento legal perante o STF, nos moldes do artigo 223 do RICD. 

 Na prática, na maioria dos colegiados, até por questões de deferência ao ministro de 

Estado, é usual convidá-lo para reunião de audiência pública, deixando a convocação como 

último recurso, como forma de penalizá-lo por não atender ao convite. 

Após o colegiado aprovar o requerimento solicitando a audiência pública, é combinada 

com o autor do requerimento uma data para realização da reunião, dentro da disponibilidade 

da agenda da comissão. O presidente da comissão expedirá os convites para as autoridades ou 

                                                 
14 Vide anexo 8.1. 
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especialistas das entidades participantes. Na reunião deve-se garantir a diversidade de opinião 

e a presença de defensores e opositores da matéria objeto do exame, com vistas a garantir o 

contraditório e a pluralidade de ideias. 

Toda a preparação da reunião é de responsabilidade da secretaria da comissão, que 

utiliza, da abertura até o encerramento da audiência pública, o Sistema de Informação 

Legislativa, ficando disponibilizados após a reunião a pauta, o áudio, a ata e o resultado da 

reunião.  

As reuniões são realizadas nas dependências da Casa, abertas ao público, com 

exceções previstas no Regimento Interno. Já os deputados que não fazem parte do colegiado 

podem participar dos trabalhos e fazer interpelações aos expositores.  

Somente os membros do colegiado poderão requerer audiência pública. Nesse sentido, 

Bandeira (2005) elaborou nota técnica e, sob o prisma da constitucionalidade e 

regimentalidade, afirmou que a Casa obsta o deputado de requerer audiência pública na 

comissão da qual não faz parte porque fere a Constituição Federal e o Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados.  

  Ainda segundo Bandeira (2005), o Regimento Interno regula expressamente algumas 

prerrogativas que poderão ser exercidas, no âmbito das comissões, pelos parlamentares 

membros bem como pelos deputados que não fazem parte do colegiado. Desta forma, a autora 

afirma que a ratio legis que permeou a elaboração dos dispositivos em tela foi a de garantir a 

divisão de tarefas e assegurar a observância do princípio da proporcionalidade da 

representação dos partidos nas comissões do Congresso Nacional e, ainda, coibir eventuais 

atuações que possam prejudicar o andamento regular dos trabalhos das comissões. 

Para a reunião de audiência pública são convidados os membros do colegiado, com o 

envio da pauta da reunião por meio eletrônico, e estendido o convite aos demais 

parlamentares, quando o tema é de interesse da Casa. É costume de algumas secretarias de 

comissões da Casa ligar no dia da reunião para os gabinetes parlamentares dos membros 

informando da reunião. A comissão expede convites para órgãos, governamentais ou não, que 

tenham interesse pelo assunto que será tratado na audiência pública.  

O regimento da Câmara, no artigo 257, obsta que membros de representação 

diplomática estrangeira deponham em audiência pública. A sociedade civil se manifesta 

através dos expositores, que somente poderão ser interpelados pelos parlamentares. O 

convidado presente só usa da palavra com autorização do colegiado. 

O artigo 256 parágrafo 2º do regimento da Casa determina que o convidado, em sua 

fala, deve se limitar ao tema em questão, podendo se advertido pelo presidente, dispondo para 
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tanto de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, sem direito a apartes. O colegiado, 

na maioria das vezes, concede o tempo de prorrogação solicitado pelo expositor, até mesmo 

como forma de prestigiá-lo. Os deputados que se inscreveram poderão interpelar o expositor, 

estritamente sobre o tema que está sendo tratado, pelo prazo de três minutos, tendo o 

interpelado tempo igual para resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo.  

As comissões solicitam aos expositores que autorizem o uso da sua imagem durante a 

reunião como forma de garantir a inserção da audiência pública na mídia institucional da 

Casa, devidamente resguardada quanto a questões de direito autoral. A Câmara dos 

Deputados apresenta os trabalhos das comissões em sua programação e, dentro de suas pautas, 

faz inserções ao vivo de algumas audiências públicas. Pode ser solicitado ainda que se faça o 

registro da reunião pelo serviço de fotografia da Casa. 

 É dada publicidade das reuniões na internet, na página de cada comissão permanente, 

e, desde 2010, as reuniões também vêm sendo transmitidas ao vivo pela internet no sítio da 

Câmara dos Deputados. As comissões disponibilizam a pauta com o tema, número do 

requerimento e o parlamentar que solicitou a reunião, o nome do expositor ou expositores que 

serão ouvidos. O serviço de som interno faz chamadas lembrando aos parlamentares a 

audiência pública.  

Findos os trabalhos, é registrada no SILEG a presença dos parlamentares que 

estiveram na audiência pública, e inserido o resultado da reunião, o qual demonstra somente 

os expositores que efetivamente dela participaram. A secretaria da comissão elabora ata, que é 

aprovada em reunião deliberativa do colegiado. É solicitada ao Departamento de Taquigrafia 

a elaboração das notas taquigráficas, que depois ficam disponibilizadas na página da comissão 

na internet. A comissão prepara, ainda, memória física da audiência pública, posteriormente 

encaminhada para o arquivo do Centro de Documentação e Informação da Casa.  
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4 ESTUDO DE CASO - COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  NACIONAL E 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS : UMA 

ANÁLISE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NA 53ª L EGISLATURA  

 

 

Neste capítulo será demonstrado breve histórico da Comissão da Amazônia, 

Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, apresentação, análise e considerações 

dos dados do estudo de caso. Por último, a conclusão, em que faz uma análise geral do objeto 

proposto na pesquisa monográfica. 

 

 

4.1 A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 

(CAINDR) 

 

 

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 

(CAINDR), está inserida no rol das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, com 

atribuições previstas no art. 32, II, do regimento interno da Casa. A sua criação foi fruto de 

reivindicação dos parlamentares que representam a Amazônia Legal. 

 

 

4.1.1 Histórico 

 

 

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional (CADR) passou a fazer 

parte das comissões permanentes da Casa com sua instalação em 1997, a partir do Projeto de 

Resolução nº 21/9515, apresentado pelo deputado Anivaldo Vale, do então PPR/PA, em abril 

de 1995, transformado na Resolução nº 15/199616, aprovada em 11/12/1996. 

A criação da Comissão foi uma conquista para os parlamentares dos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, região 

denominada de Amazônia Legal, que já almejavam por este colegiado havia décadas. 

                                                 
15 Vide anexo 8.1. 
16 Vide anexo 8.1. 
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Na justificação do Projeto de Resolução nº 21/95, o autor, deputado Anivaldo Vale, 

cita o artigo 43 da Constituição Federal, que prevê formas de redução de desigualdades 

regionais. Esclarece, ainda, que a Comissão Especial da Amazônia, prevista no art. 31, III, “b” 

da Resolução nº 30, de 1972, foi a precursora na luta dos parlamentares em prol da criação de 

uma comissão permanente no parlamento para tratar de assuntos da região amazônica.   

Ainda segundo o autor do Projeto de Resolução nº 21/95, foi realizado um movimento 

suprapartidário de parlamentares que faziam parte das bancadas dos estados da Amazônia 

Legal, no Congresso Nacional, que propunha ações para efetivar o desenvolvimento da 

região, bem como para dirimir problemas afetos àquela área. Dessa reunião, que contou com 

cerca de 100 parlamentares, foi aprovada a Carta da Amazônia, documento que solicitava em 

seu bojo a criação de comissões para tratar sobre Amazônia, na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal. 

Aprovada a Resolução nº 15/96, estabeleceu-se, então, que a recém-instalada comissão 

teria, inicialmente, competência para tratar de assuntos relativos à região amazônica, 

especialmente sobre integração regional e limites legais; valorização econômica; assuntos 

indígenas; caça, pesca, fauna, flora e sua regulamentação; exploração dos recursos minerais, 

vegetais e hídricos; turismo; desenvolvimento sustentável; e, ainda, desenvolvimento e 

integração da região amazônica; planos regionais de desenvolvimento econômico e social e 

incentivo regional da Amazônia. 

A Mesa Diretora da Casa aprovou a Resolução da Câmara dos Deputados nº 

20/200417, que alterou os artigos 26 e 32 do Regimento Interno. Vislumbrava a proposição 

fazer uma reorganização em algumas comissões, ora desmembrando, ora ampliando a área de 

atuação, com o intuito de aparelhá-las e dotá-las de melhores condições para formular 

políticas públicas dentro do mundo globalizado. 

Na justificação da Resolução nº 20/2004, a Mesa considerou que: 

A Comissão da Amazônia, tratando isoladamente dos 
problemas e programas de desenvolvimento de uma única 
região em detrimento das demais, nos levou a propor a 
criação da Comissão de Integração Nacional e 
Desenvolvimento Regional, visando a formulação de 
Políticas Públicas de desenvolvimento e integração das 
diversas regiões brasileiras. 

 

A partir de 2004 essa comissão teve suas atribuições regimentais ampliadas e passou a 

ser denominada de Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 

                                                 
17 Vide anexo 81 
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Regional (CAINDR), passando a ter competência para tratar de: a) assuntos relativos à região 

amazônica, especialmente: integração regional e limites legais; valorização econômica; 

assuntos indígenas; caça, pesca, fauna, flora e sua regulamentação;  exploração dos recursos 

minerais, vegetais e hídricos; turismo; e 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 regionais 

de desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais; d) planos nacionais e regionais 

de ordenação do território e de organização político-administrativa; e) assuntos de interesse 

federal nos municípios, estados, territórios e no Distrito Federal; f) sistema nacional de defesa 

civil; política de combate às calamidades; e g) migrações internas. 

 Após essa ampliação de suas atribuições, a CAINDR passou a despertar mais interesse 

em parlamentares que não faziam parte da Amazônia Legal, motivados pela sua nova 

atribuição – integração nacional. Na sua criação era um órgão com desempenho tímido, e a 

própria Casa permitia que seus membros titulares pudessem fazer parte de outra comissão 

como titular, devido ao seu porte, consoante o art. 26, parágrafo 2º do RICD, ressalvada ainda 

à Comissão de Direitos Humanos a mesma regra. 

A Resolução nº 20, de 2004, deu nova leitura ao art. 26 parágrafo 2º do RICD e 

determinou que nenhum parlamentar poderia compor mais de uma comissão permanente 

como membro titular, ressalvada a Comissão de Legislação Participativa e de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado. Desta forma, os deputados que fizessem parte da 

CAINDR, como membros titulares, não poderiam ser membros titulares em outras comissões 

permanentes.  

Durante os quatro anos da 53ª legislatura, a CAINDR realizou simpósios para debater 

questões em prol do desenvolvimento e integração, implantação de planos e políticas públicas 

voltadas para a Amazônia e o desenvolvimento regional – eventos que se firmam a cada ano 

como fóruns de debates das causas da Amazônia. Em 2007, atendendo aos anseios da maioria 

dos parlamentares do colegiado, promoveu o “I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento 

Nacional", que realizou etapas estaduais nos estados da Amazônia Legal e teve como tema 

central da discussão o Plano da Amazônia Sustentável (PAS), criado pelo governo federal, 

com vistas a sua implementação e determinação de metas e prazos para sua execução. Em 

2008, realizou o “II Simpósio Amazônia”, que abordou o “Desafio do Modelo de 

Desenvolvimento". O “III Simpósio Amazônia: Desenvolvimento Sustentável e Mudanças 

Climáticas", realizado em 2009, focou as experiências práticas de desenvolvimento 

sustentável. Já em 2010, o “IV Simpósio Amazônia” esteve voltado para o debate da 
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“Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável”, em que o desafio era pensar na 

combinação da preservação da floresta com a utilização autossustentável e uso racional do seu 

patrimônio. 

Nesses simpósios houve debates com deputados, ministros de Estado, governadores e 

parlamentares estaduais da região amazônica, com a classe acadêmica, órgãos do governo e 

especialistas que se dedicam ao estudo das questões da Amazônia, de um modelo de 

desenvolvimento para a Amazônia com sustentabilidade, sobre alterações climáticas e 

aquecimento global, sempre valorizando o patrimônio natural e sociocultural da região, mas 

voltados para a sua contribuição para o desenvolvimento nacional e com vistas a preservar e 

garantir o futuro das próximas gerações.  

A Comissão da Amazônia foi pioneira em permitir à sociedade fazer questionamentos, 

em tempo real, aos expositores, em alguns desses simpósios que realizou, por intermédio das 

assembleias legislativas dos estados que compõem a Amazônia Legal, com a parceria da 

Comunidade Virtual do Poder Legislativo (Interlegis). 

Para divulgar os trabalhos do colegiado e informar sobre as matérias em tramitação, a 

CAINDR elabora informativo da Comissão, denominado Amazônia e Integração Nacional, 

com publicação quinzenal, encaminhado pela mala direta da Comissão, via correio, com 

vistas a alcançar os povoados mais longínquos da Amazônia que ainda não participam da 

inclusão digital.  

 Ficam disponíveis na página da Comissão, no sítio da Câmara dos Deputados, as 

reuniões realizadas pelo colegiado, os membros que a compõem, os informativos da 

Comissão, relatórios anuais que demonstram os trabalhos realizados pela CAINDR, 

informações sobre os eventos e sobre o colegiado. 

O Ato da Mesa nº 1, de 23/2/201118, estabeleceu a composição de 20 membros 

titulares para a legislatura que se finda em 2014, sendo que, até o dia 13 de dezembro de 

2011, cinco vagas de titulares e duas de suplentes ainda não haviam sido ocupadas. A 

Comissão é presidida pelo deputado Gladson Cameli (PP/AC) e tem como 1º, 2º e 3º vice-

presidentes, respectivamente, os deputados Carlos Souza (PSD/AM), Raul Lima (PSD/RR) e 

Zequinha Marinho (PSC/PA).  

Em 2011 esteve composta em sua maioria por deputados pertencentes à Região Norte, 

e o número de membros por estado estava assim distribuído: Acre: 6; Amapá: 2; Amazonas: 

                                                 
18 Vide Anexo 8.1. 
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3; Maranhão: 1; Mato Grosso: 1; Pará: 9; Rondônia: 2; Roraima: 2; Tocantins:1; fora da 

Amazônia Legal: Rio de Janeiro:1; Minas Gerais: 1; Goiás: 2; e Rio Grande do Sul: 2.  

A CAINDR em 2011 estava composta conforme abaixo: 

  Presidente: Gladson Cameli (PP/AC) 
  1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PSD/AM) 
  2º Vice-Presidente: Raul Lima (PSD/RR) 
  3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC/PA) 

TITULARES  SUPLENTES 

Carlos Souza (PSD/AM) Ademir Camilo (PDT/MG) 

Giovanni Queiroz (PDT/PA) Antônia Lúcia (PSC/AC) 

Gladson Cameli (PP/AC) Arnaldo Jordy (PPS/PA) 

Janete Capiberibe (PSB/AP) Asdrubal Bentes (PMDB/PA) 

Laurez Moreira (PSB/TO) Átila Lins (PMDB/AM) 

Magda Mofatto (PTB/GO) Francisco Praciano (PT/AM) 

Marcio Bittar (PSDB/AC) Glauber Braga (PSB/RJ) 

Marinha Raupp (PMDB/RO) Hélio Santos (PSDB/MA) 

Miriquinho Batista (PT/PA) Henrique Afonso (PV/AC) 

Neri Geller (PP/MT) José Priante (PMDB/PA) 

Padre Ton (PT/RO) Lindomar Garçon (PV/RO) 

Perpétua Almeida (PCdoB/AC) Lúcio Vale (PR/PA) 

Raul Lima (PSD/RR) Luis Carlos Heinze (PP/RS) 

Taumaturgo Lima (PT/AC) Luiz Carlos (PSDB/AP) 

Zenaldo Coutinho (PSDB/PA) Paulo Cesar Quartiero (DEM/RR) 

Zequinha Marinho (PSC/PA) Ronaldo Nogueira (PTB/RS) 

 Valtenir Pereira (PSB/MT) 

 Zé Geraldo (PT/PA) 
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Para dar atendimento administrativo ao colegiado, há uma secretaria, sob a 

responsabilidade de um secretário de comissão, autoridade administrativa que realiza as 

atribuições determinadas no art. 62 do RICD. Seu corpo técnico é composto ainda de 

servidores concursados e servidores em Cargo de Natureza Especial (CNE).  

 A CAINDR estabelece regras internas para a organização e o bom andamento de seus 

trabalhos nas reuniões, amparada pelo art. 51 do RICD. No entanto, não formaliza e nem 

divulga os procedimentos acordados entre os membros. Algumas comissões do parlamento 

americano estabelecem as regras internas do colegiado e as disponibilizam em suas páginas na 

internet – são as denominadas committee rules19, a exemplo da Natural Resources 

Committee20. 

A Comissão, durante a 53ª legislatura, foi presidida, respectivamente, pelos deputados 

Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Janete Capiberibe (PSB/AP), Silas Câmara (PSC/AC) e 

Marcelo Serafim (PSM/AM). 

A CAINDR ao longo dos anos vem buscando contribuições para o desenvolvimento 

da região e alternativas para a questão do desmatamento na Região Amazônica. É, ainda, 

referência no parlamento em promover o debate sobre as questões que envolvem a Amazônia, 

em especial o seu desenvolvimento com sustentabilidade. 

A Tabela 2 foi construída para demonstrar o resumo das atividades da CAINDR na 53ª 

legislatura. Naquela legislatura foram realizadas 295 reuniões, sendo que 105 foram 

deliberativas e 129 de audiência pública, e mais 61 outros eventos. Foram apreciados 147 

projetos de lei e apresentados 685 requerimentos, sendo que 321 desses requerimentos 

solicitavam audiências públicas voltadas para o debate e a promoção de melhorias para a 

região amazônica.  

                                                 
19 Regras internas da Comissão. 
20 http://naturalresources.house.gov/About/Rules.htm  acessado em 24.2.2012.  
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Tabela 2- Resumo das atividades da CAINDR na 53ª Legislatura 

Atividade Quantidade 

Reuniões Deliberativas 105 

Audiências Públicas21 129 

Outros Eventos (Seminários, Simpósios e Mesas-redondas) 61 

Projetos Apreciados 147 

Requerimentos Aprovados na CAINDR 685 

Fonte: Relatórios da CAINDR de 2007 a 2010 

                                                 
21 Deste universo, 31 (trinta e uma) foram realizadas em conjunto com outras Comissões 
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4.2 Apresentação dos Dados  

 

 

 Dentre as formas de participação da sociedade civil na Casa, o estudo de caso abordará 

somente a reunião de audiência pública, prevista no artigo 255 do RICD. A Comissão da 

Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, órgão permanente da Casa, 

será o ambiente de análise da pesquisa.  

 Para demonstrar o número de audiências públicas que a Comissão da Amazônia, 

Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional realizou na 53ª legislatura, construiu-se 

o Gráfico 1, que demonstra as cento e vinte e nove audiências públicas realizadas em cada 

sessão legislativa, sendo que, deste universo, 31 reuniões foram conjuntas com outros 

colegiados.  

Gráfico 1 - Audiências Públicas realizadas pela CAINDR na 53ª 
legislatura

45 41

15

28

2007 2008 2009 2010
 

Fonte Sileg – Câmara dos Deputados 

 

 Com o objetivo de verificar os temas debatidos nas audiências públicas da CAINDR 

na 53ª legislatura, elaborou-se o Gráfico 2. Averiguou-se que, no universo das 129 audiências 

públicas, o tema meio ambiente foi debatido em 26% das reuniões, seguido de economia 

(25%); questão social e territorial (12%); comunicação e transporte (7%); energia (6%); e 

outros (3%).  

 O tema meio ambiente englobou questões de: desertificação de açudes e rios; 

preservação da mata amazônica e dos biomas amazônicos; a proibição do desmatamento; as 

queimadas e a biopirataria; desenvolvimento sustentável; o debate do Código Florestal; 
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comitê de bacias; gestão de florestas públicas; licença ambiental e o reflorestamento da região 

amazônica; aquicultura; pesca; mineração; biodiesel; combate às enchentes e tráfico de água.  

 Incluíram-se no tema economia as ações compensatórias; áreas de livre comércio; 

criação de fundos de desenvolvimento e liberação de recursos, financiamento bancário e 

agências bancárias; indicadores econômicos; o PAC; os royalties e a Cide no âmbito da 

Amazônia.   

 A questão social discutiu assentamento e desapropriação de produtores rurais; 

exploração sexual; escalpelamento; direitos de categorias; o seguro defeso de pescadores; e as 

reivindicações femininas na Amazônia.  

 A questão territorial  considerou conflitos fundiários, inclusive nas fronteiras; 

demarcações e divisas entre os estados; grilagem; terras da União; desocupação de terras; 

criação, fusão e desmembramento de municípios. 

  No item comunicação incluíram-se as questões de TV digital e exibição de programas; 

internet; telefonia móvel e digital e seus serviços.  

  Quanto a transporte, abarcaram-se as questões: transporte fluvial; construção e 

reforma de rodovias; e tráfego aéreo.  

 O tema energia reuniu as questões de apagões; fornecimento de energia; expansão da 

malha energética; e a fusão de companhias energéticas.  

 Em outros temas, discutiram-se as questões cultural; educacional; esportiva – Copa de 

2014; e de saúde.  
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Gráfico 2 - Temas tratados em audiência publica na 
CAINDR, durante a 53ª legislatura

 
Fonte: Sileg – Câmara dos Deputados 

 

 Com o intuito de verificar o desempenho da CAINDR, elaborou-se comparativo com 

as Comissões de Defesa do Consumidor (CDC); de Minas e Energia (CME); Turismo e 

Desporto (CTD); e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), onde se 

verificaram os números de projetos e requerimentos apreciados, número de audiências 

públicas, outros eventos e as reuniões deliberativas. A Tabela 3 foi construída tendo como 

fonte o Sileg e os relatórios anuais desses órgãos, disponíveis em suas páginas, no sítio da 

Câmara dos Deputados. Foi demonstrado ainda, na Tabela 3, o número de vagas de membros 

nas comissões para a 53ª legislatura, na forma do Ato da Mesa nº 1/200722. Escolheram-se as 

comissões comparadas pela similaridade na quantidade de membros estipulada pelo Ato.

                                                 
22 Vide anexo 8.1. 



49 
 

Tabela 3 - Comparativo do número de vagas nas comissões, audiências públicas,  reuniões deliberativas realizadas, 

 projetos apreciados e requerimentos apresentados na 53ª legislatura 

Comissão 

 Nº de 

vagas nas 

comissões  

Audiência Pública  Reunião Deliberativa Projeto Apreciado Requerimento 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Comissão da 

Amazônia, Integração 

Nacional e de 

Desenvolvimento 

Regional - CAINDR 

20 45 28 41 15 37 19 33 16 35 24 63 25 302 133 191 59 

Comissão de Defesa 

do Consumidor - 

CDC 

21 28 18 18 13 29  31 29 25 62 55 64 39 85 62 78 45 

Comissão de Minas e 

Energia - CME 
30 27 12 24 14 24 17 42 17 41 22 39 15 174 131 211 44 

Comissão de Turismo 

e Desporto - CTD 
19 23 23 43 10 27 23 24 16 15 49 17 16 82 24 70 42 

Comissão de Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável - 

CMADS 

18 53 35   32 15 39 27 26 18 51 65 64 40 150 76 76 45 

Fonte: Sileg - Câmara dos Deputados 
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Tabela 4 - Dados comparativos das audiências públicas entre os anos da 53ª legislatura 

Ano 
Nº de 

Membros 

Nº de 

Reuniões 

Presença 

esperada 

Presença 

efetiva 

Média 

de 

duração 

da 

reunião 

Média de 

Expositores 

Média de 

Deputados 

participantes 

Média de 

Deputados 

debatedores 

2007 38 30 1140 452 2h 30 4 15 7 

2008 35 18 630 230 2h 34 5 13 7 

2009 36 36 1296 489 2h 41 5 14 6 

2010 28 14 392 112 2h 15 4 8 5 

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa, Sileg e Coaud    

 

 Com o intuito de demonstrar o número de membros e de reuniões, a presença esperada 

e presença efetiva no período, elaborou-se a Tabela 4, que ainda exibe, com relação às 

reuniões de audiência pública, a média de duração, a média de expositores que 

compareceram, a média de deputados participantes e de deputados debatedores, durante a 53ª 

legislatura. 

Para encontrar o número de membros, foram considerados somente os parlamentares, 

titulares e suplentes, indicados pelas lideranças, consoante a composição23 da CAINDR, 

elaborada pela Secretaria-Geral da Mesa em cada sessão legislativa.  

 Quanto ao número de reuniões, para esta tabela consideraram-se apenas as reuniões da 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, excluindo-se 

as realizadas em conjunto com outros órgãos, uma vez que nestas reuniões estão presentes 

dois ou mais colegiados, e a duração da reunião, consequentemente, será maior, bem como o 

número de parlamentares participando do debate.  

 Para encontrar a presença esperada, utilizou-se o número de membros para o 

colegiado, em cada sessão legislativa, vezes o número de reuniões que o colegiado realizou 

em cada sessão legislativa da 53ª legislatura.  

 A presença efetiva foi aferida a partir da quantidade de membros que assinaram a lista 

de presença nas reuniões de audiência pública, em cada ano. Já a média de duração da 

reunião, por ano, foi detectada depois de analisadas todas as reuniões da comissão, do início 

ao encerramento, nos registros do arquivo sonoro da Casa. 

                                                 
23 Vide anexo 8.1  
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A média de expositores foi buscada em todas as reuniões realizadas pelo colegiado, 

em cada sessão legislativa, dividindo-se o número total de expositores pelo número de 

reuniões realizadas em cada período. Este item foi atestado pela Coaud, que registrou as falas 

dos expositores.  

 A média de deputados participantes nas reuniões foi verificada a partir da divisão da 

presença efetiva pelo número de reuniões do colegiado, por cada ano da legislatura. A média 

de deputados debatedores, por ano, foi encontrada após análise do número de parlamentares 

que fizeram parte do debate, ficando registradas suas falas no arquivo sonoro da Casa. 

 Para encontrar o número de membros, utilizou-se como fonte a Secretaria-Geral da 

Mesa. O número de reuniões, a presença esperada por reunião e a presença efetiva tiveram 

como fonte o Sileg. Quanto à média de duração da reunião, média de expositores, média de 

deputados participantes e de deputados debatedores, utilizou-se como fonte a Coaud, cujos 

arquivos sonoros estão disponíveis na página da Casa na internet. 

 A Tabela 5 foi confeccionada para demonstrar o número de requerimentos 

apresentados na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 

durante a 53ª legislatura, dentro de cada sessão legislativa e quantos deles solicitavam 

audiências públicas. A fonte para a confecção da tabela foram os relatórios anuais da 

CAINDR. 

 

Tabela 5 - Requerimentos de audiência pública da CAINDR, durante a 53ª legislatura 

Ano Total de Requerimentos Requerimentos Solicitando Audiência Pública 

2007 302 120 

2008 133 69 

2009 191 91 

2010 59 41 

Fonte: Relatórios da CAINDR  
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Gráfico 3 - Composição da CAINDR, na 53ª legislatura
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Fonte: Secretaria-Geral da Mesa  

 

 A Comissão, no período que compreende a 53ª legislatura, esteve composta 

basicamente por deputados da região Norte. Neste período, 77,97% do colegiado foi 

composto por deputados oriundos dos estados que compõem a denominada Amazônia Legal, 

e o restante, por parlamentares provenientes da região Nordeste (13,56%), das regiões Centro- 

Oeste e Sudeste (3,39%), e da região Sul (1,69%), conforme demonstra o Gráfico 3.  

Para demonstrar a rotatividade dos deputados na Comissão foi elaborado o Gráfico 4, 

que demonstra a permanência, por ano, dos deputados na CAINDR, no período da 53ª 

legislatura. Observou-se que somente 28,81% dos deputados permaneceram os quatro anos no 

colegiado, que se modifica a cada início de sessão legislativa. Detectou-se que, nesses quatro 

anos, 37,29% desses membros permaneceram na Comissão por pelo menos um ano; 22,03% 

dos deputados permaneceram por dois anos; e 11,86% por pelo menos três anos.  

As composições24 dos membros da Comissão, elaboradas pela Secretaria-Geral da 

Mesa, a cada sessão legislativa, serviram de base para a confecção dos Gráficos 3 e 4.  

 

 

 

                                                 
24 Vide Anexo 8.1  
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Gráfico 4 - Período  de permanência dos deputados na 

CAINDR, durante a 53ª legislatura

 
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa 
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4.3 Análise dos Dados e Outras Considerações 

 

 

 Antes de iniciar a análise dos dados faz-se necessário tecer algumas considerações. 

Primeiro, com relação à redução dos trabalhos legislativos durante o ano de 2010, que 

antecedeu as eleições para a 54ª legislatura, especialmente no 2º semestre. Por ter sido este 

um ano eleitoral – os deputados estavam voltados para as suas bases, dedicados à campanha 

para renovação de seus mandatos –, percebeu-se uma queda nas atividades que a Comissão 

desempenha, principalmente no número das audiências públicas realizadas. Segundo, quanto 

ao levantamento de dados para elaboração da pesquisa monográfica, sentiu-se a necessidade 

premente de unificação e padronização dos procedimentos administrativos das comissões, 

principalmente das informações constantes dos relatórios anuais dos colegiados.  

  A ata da reunião de audiência pública deveria ser mais consistente e provida de 

informações relevantes dos debates, para facilitar as buscas de pesquisadores interessados 

pelo tema debatido, e ainda o registro mais fiel da memória do evento. 

Instrumento de divulgação dos trabalhos das comissões, as páginas da internet 

poderiam ser mais bem aproveitadas. Rigorosamente atualizadas, deveriam divulgar as 

audiências públicas previstas e os resultados das que foram realizadas. Hoje, no campo 

resultado, consta o expositor ou expositores que estiveram na audiência – essa informação 

não deve ser considerada como resultado de audiência pública. É recomendável dotar o 

cidadão de mais informações, com ampla divulgação dos trabalhos realizados por esses 

órgãos em suas páginas na internet, a bem do princípio da publicidade.    

 Pelas estatísticas, a Comissão mostrou ter trabalhado arduamente. Realizou na 53ª 

legislatura um número expressivo de audiências públicas, de reuniões deliberativas e de 

outros eventos. Durante os anos de 2007 a 2009 chegou a preparar por diversas vezes duas a 

três audiências públicas por semana e mais outros eventos e ainda as reuniões deliberativas, 

que acontecem uma vez por semana. Durante toda a legislatura realizou 129 audiências 

públicas.  

 Os dados demonstram que os temas mais debatidos pela Comissão em suas audiências 

públicas foram sobre questões que envolviam o tema “meio ambiente”, seguido de 

“economia”. Em sua maioria, os assuntos das audiências públicas foram localizados, voltados 

para a região Amazônica, mas dentro da abrangência temática da Comissão. No entanto, não 

foi vislumbrado se o conteúdo dos debates desses temas estava direcionado para o interesse da 

coletividade ou restrito ao interesse de pequenos grupos. Identificou-se que há uma tendência 
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de valorização do tema Amazônia, em detrimento aos demais temas atribuídos à Comissão 

pelo Regimento Interno, que são a Integração Nacional e o Desenvolvimento Regional.  

 Dentre as comissões comparadas, os dados apontaram que a CAINDR apresentou mais 

requerimentos que os colegiados comparados e que promoveu em várias sessões legislativas 

mais audiências públicas. Em 2008 e 2009 chegou a realizar o dobro de audiências públicas 

em relação a duas das comissões comparadas. Com relação aos projetos apreciados, em 

determinados anos chegou a aprovar mais que o dobro de alguns órgãos analisados, e o 

número de reuniões deliberativas realizadas ultrapassou, em algumas sessões legislativas, 

algumas das comissões comparadas. Enfim, a CAINDR demonstrou ser um órgão que utiliza 

significativamente o instituto da audiência pública.  

 Os dados apresentados na Tabela 4 dão conta de que o número da presença esperada 

em relação à presença efetiva chegou a registrar aproximadamente 60% de ausência do 

colegiado nas reuniões de audiência pública. A presença efetiva dos parlamentares, que foi 

aferida a partir da assinatura da presença no recinto da reunião, foi mais expressiva, chegando 

a ter o dobro do número de deputados debatedores, variável que indicou os membros que 

efetivamente participaram da reunião, porque tiveram as suas falas registradas pelo arquivo 

sonoro da Casa. Em 2007, em média quinze deputados assinaram a lista de presença no 

recinto – o maior registro. E, no ano de menor comparecimento, 2008, a média foi de oito 

membros. A média de deputados debatedores, os que efetivamente participaram da reunião, 

no ano de maior comparecimento, 2007, foi de sete membros, e em 2010, o ano de menor 

comparecimento, a média caiu para cinco deputados. Ressalte-se que muitos deles não 

assistem à reunião por completo. 

  Depreende-se pelos dados, que a disparidade entre a presença efetiva e o número de 

deputados debatedores se deu porque o parlamentar, às vezes, somente passa no recinto e não 

acompanha efetivamente o evento. Este episódio de os parlamentares não permanecerem nas 

reuniões foi observado por Casseb (2008, p. 241), que fez ponderações de que há conflitos de 

horários na agenda institucional também porque os parlamentares são titulares em algumas 

comissões e suplentes em outras tantas, ou ainda participam dos trabalhos de comissão da 

qual não são membros, para acompanhar projetos de seu interesse. Desta forma, “cumprem 

uma maratona de visitas a várias comissões. Portanto, mesmo sem o real comparecimento às 

sessões25, é extremamente comum verificarem-se listas com 100% de presença”.  

                                                 
25 O autor utilizou o termo “sessões”, mas referindo-se a “reuniões”. 
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. Alguns parlamentares, na ânsia de cumprir toda a agenda da Casa e dos seus gabinetes, 

muitas vezes chegam somente a passar no recinto da reunião, sem ouvir as exposições. Houve 

audiência pública que não contou com a presença do autor do requerimento que a solicitou. 

Este fato demonstra que as comissões vêm aprovando audiências públicas requeridas por 

parlamentares que não estão tendo tempo disponível para essas reuniões, ou estão sem muito 

interesse de debater o tema, e as solicitam somente para informar à sua base eleitoral que 

trataram do tema e que abriram espaço para discussão. 

 Buscou-se dentro do universo das audiências públicas realizadas a que registrou a 

menor quantidade de parlamentares que assinaram a lista de presença, e teve 3 assinaturas. E a 

audiência que conseguiu maior presença contou com 31 parlamentares. Observou-se que as 

reuniões que registraram menos parlamentares trataram de assunto localizado, e as que 

contaram com mais parlamentares trataram de tema que interessavam a coletividade dos 

membros, ou que contou com ministro de Estado como expositor.  

 Os números demonstraram que algumas audiências contaram com tímida participação 

dos parlamentares. Presume-se que a realização de audiência pública com assuntos 

localizados e voltados para a base eleitoral de alguns deputados possa ser desinteressante para 

seus pares. É também baixo o número de público que as assiste, alterando-se esse quadro se o 

tema tratado for de interesse de uma categoria, tratar de temas polêmicos ou de interesses 

políticos. A Casa não registra no Sileg o número de público participante das audiências 

públicas.  

 É importante considerar que a CAINDR tem uma atribuição regimental peculiar, que é 

tratar de assuntos que envolvem as questões da Amazônia. Diante dessa realidade, é de se 

esperar que os cidadãos que se interessam pelos assuntos estão em sua maioria localizados 

naquela região. Desta forma, a Comissão às vezes tem um público reduzido em suas 

audiências em virtude da localização do público interessado. Não é raro a Comissão contar, 

em suas audiências mais polêmicas, com um público proveniente dos estados da Amazônia 

Legal.  

 No entanto, nem todas as audiências públicas realizadas pela CAINDR foram 

esvaziadas. Quando os temas trataram de interesses de categorias, relevantes para a sociedade 

civil, ou que ouviam ministros de Estado, contaram com uma quantidade expressiva de 

parlamentares e público. Presume-se que seja em virtude da mídia da Casa e a nacional 

estarem voltadas para essas reuniões ou, talvez, pela importância política do expositor e dos 

assuntos que os trouxe à audiência. O viés político, por ser bastante complexo, não foi 

analisado neste estudo.  
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  Os números apontaram que a média de duração dessas reuniões foi de duas horas e 

vinte e oito minutos. Para analisar a participação dos parlamentares nos debates das reuniões 

de audiência pública é necessário conhecer a quantidade de expositores presentes a essas 

reuniões, uma vez que, regimentalmente, a cada um deles são concedidos 20 minutos de fala. 

Essa variável foi aferida em todo o universo das audiências públicas e mostrou ser a média de 

quatro expositores por reunião. Deve-se considerar que grande parte dos expositores extrapola 

o tempo concedido e depois voltam a falar durante os debates para responder as interpelações 

dos parlamentares e para fazer as suas considerações finais. Os dados demonstraram que, pela 

média do tempo de duração da reunião encontrada, a fala dos expositores demonstrou levar 

mais da metade do tempo da reunião, e isso leva a inferir que o debate entre os parlamentares 

pode estar sendo breve.  

 Os requerimentos que solicitavam audiência pública representaram quase metade dos 

requerimentos apresentados no colegiado na 53ª legislatura, e em 2010 eles representaram 

aproximadamente 60 por cento. Observou-se que alguns requerimentos chegaram a ter o 

mesmo pedido. Na aprovação dos requerimentos, o presidente da comissão pode sugerir aos 

autores de requerimentos análogos que aquele assunto seja objeto de apenas uma audiência 

pública, podendo até mesmo ser debatido em conjunto com outra comissão permanente, que é 

uma forma de evitar a discussão paralela do tema na Comissão e nos demais colegiados, 

também com vistas ao fortalecimento político da reunião e à economicidade de tempo nos 

trabalhos das comissões.  

 A CAINDR, na 53ª legislatura compunha-se de 77,97% de deputados oriundos dos 

estados que compõem a região amazônica. A partir deste resultado compreende-se porque a 

maioria dos temas tratados nas audiências públicas está voltada para as questões da região 

amazônica. Essa preferência dada ao tema Amazônia e Integração Nacional refletiu-se ainda 

nas cinco emendas ao Plano Plurianual (PPA) aprovadas pelo colegiado em 2007, para o 

período de 2008 a 2011, que foram destinadas para o “Desenvolvimento Macrorregional 

Sustentável – para Apoio à Capacitação de Recursos Humanos e Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento do Setor Agropecuário”; “Comunidades Tradicionais – para Apoio às 

Organizações das Comunidades Tradicionais”; “Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual 

e Revitalização de Bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade e degradação 

ambiental – Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado – Receptora do Rio São 

Francisco”, esta última foi a única emenda com vistas à integração nacional, porque tratava 

de área fora de abrangência da região amazônica.  
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Os dados demonstram que a rotatividade do Colegiado na 53ª legislatura foi bem 

expressiva. Observou-se que somente 28,81% dos deputados permaneceram os quatro anos no 

Colegiado. Essa rotatividade de membros, difícil de ser explicada pelo viés político, pode se 

dar ainda devido à busca dos parlamentares por comissões que deem maior visibilidade à sua 

carreira política ou que tenham atribuições afins com a sua atuação parlamentar ou com a sua 

área de formação acadêmica e de especialização, ou por vontade da liderança que o 

representa. A rotatividade colabora para que os parlamentares não se aperfeiçoem nos 

assuntos do colegiado, impossibilitando a especialização nos temas de abrangência desse 

órgão, o que não é bom para a sociedade civil, pois as matérias são analisadas pelo colegiado 

sem muita consistência e ponderações de quem domina as matérias vinculadas às atribuições 

da comissão.  

Diferentemente do parlamento americano, que adota a regra de antiguidade, temos alta 

rotatividade nas comissões. Nesse sentido, Rocha e Barbosa (2008, p.100) afirmam que a 

organização legislativa da Câmara dos Deputados não incentiva os parlamentares a 

permanecerem nas comissões ou mesmo se especializarem.  

 Buscaram-se resultados e desdobramentos efetivos das audiências públicas realizadas 

pela CAINDR e verificou-se serem bastante inexpressivos. Das audiências públicas podem 

resultar novas proposições que venham a se transformar em leis. No entanto, a quantidade de 

proposições geradas a partir de uma audiência pública foi muito baixa. Mas alguns desses 

desdobramentos se deram na forma de audiência em gabinetes de ministros de Estado ou com 

representantes de órgãos do governo.  

Constatou-se, que o tema escalpelamento, debatido pela Comissão em 2007 e 2008, 

resultou na Portaria n° 15226, de 11 de junho de 2008, do Ministério dos Transportes, no qual 

a CAINDR passou a fazer parte do Grupo de Trabalho para Definição de Tecnologias e 

Investimentos no Transporte Fluvial de Passageiros e de Cargas, criado para propor políticas 

de fortalecimento à navegação fluvial com segurança na Amazônia. 

Dessas audiências resultaram por parte dos órgãos do governo medidas preventivas, 

compensatórias e reparadoras às vítimas do escalpelamento e registrou redução para esta 

modalidade de acidente nos rios da região amazônica.  

Nesse sentido, foi apresentado ainda, em 2007, projeto de lei pela deputada Janete 

Capiberibe, ex-presidente da CAINDR, do estado do Amapá, que se converteu na Lei 

                                                 
26 Vide anexo 8.3. 
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11.970/2009 e tornou obrigatória a instalação de proteções nos volantes e eixos e parte 

móveis das embarcações, com vistas a proteger os passageiros do risco de acidentes.  

Buscou-se ainda, no universo das audiências públicas realizadas pela CAINDR, por 

amostragem, a relação dos temas tratados nessas reuniões com os projetos que tramitaram no 

colegiado, em cada sessão legislativa da 53ª legislatura, e verificou-se que é baixa esta 

relação. A Comissão debateu ainda em suas audiências alguns temas de projetos que 

tramitavam na Casa, mas não haviam sido despachados para apreciação da Comissão.  

 Não se analisou o quanto dessas reuniões de audiência pública foram solicitadas pela 

sociedade civil. Na verdade, já é sabido que grande parte das pautas do Plenário e das 

comissões da Câmara dos Deputados é influenciada pela mídia nacional, e deduz-se que, 

depois de noticiados temas de grande repercussão nacional ou mesmo acidentes nas 

manchetes dos grandes jornais, os deputados apresentam requerimentos para debater o fato 

ocorrido. Não se investigou se eles o fazem a pedido da sociedade civil, ficando este dado 

para uma pesquisa mais abrangente sobre o tema. 

 Constantemente a Comissão sente dificuldades em confirmar a presença dos 

expositores indicados pelos parlamentares. Alguns querem enviar tão somente representantes, 

fato que não agrada muito ao autor do requerimento.  

Os expositores que representam os demais órgãos do governo ou de algum segmento 

da sociedade civil somente poderão ser convidados a comparecer nas audiências públicas, 

diferentemente do ministro de Estado e quaisquer expositores oriundos de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República, que poderão ser convocados, consoante o art. 50 da 

Constituição Federal. Muitas reuniões de audiência pública previstas, foram canceladas ou 

adiadas porque os expositores não podiam comparecer. E quando estes declinam do convite, 

não sofrem penalidades. Outras reuniões foram canceladas a pedido dos autores dos 

requerimentos ou do presidente do colegiado, até mesmo para adequá-las à agenda 

institucional da Casa.  

 Alguns presidentes da CAINDR consultaram, no início dos trabalhos do colegiado, 

que rumos iriam tomar, no intuito de fazer uma agenda de assuntos que seriam abordados pela 

Comissão. É natural as audiências públicas acompanharem também esse norte. Observou-se 

que há uma tendência de os temas que o presidente defende como parlamentar, passarem a 

transitar nos temas tratados nessas reuniões. O presidente, com o seu poder legal de agenda, 

pode interferir para que uma audiência pública aconteça com maior brevidade ou que seja 

retardada, pelos mais diversos interesses políticos, não abordados neste estudo. Mas, a 
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secretaria da Comissão cuida para que todos os membros do colegiado sejam contemplados 

em seus pedidos.  

O formato das audiências públicas tende a propiciar somente a explanação dos temas 

pelos expositores. Houve reuniões que não contaram com o contraditório, e o debate se voltou 

para uma explanação ou ratificação do que o parlamentar buscou para o tema. É necessário 

garantir a pluralidade de idéias e buscar outro ponto de vista; por isso a importância do 

contraditório.  

 Apesar do impedimento de se realizar audiências públicas fora do edifício sede, 

consoante o Ato da Mesa nº 125 de 200227, alguns eventos externos vêm sendo realizados 

com as diversas denominações estipuladas pelo ato e muitos deles “sugerem”, pela sua 

estrutura, se tratar de audiência pública. Diante deste fato, há de se repensar a realização 

dessas reuniões somente no âmbito da Casa, considerando que alguns temas debatidos 

necessitam de se ouvir o público in loco. 

 

 

                                                 
27 Vide anexo 8.1 
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5 CONCLUSÃO 

  

 A partir da década de 1990 a Câmara dos Deputados, acompanhando os preceitos 

democráticos da recém-aprovada Constituição de 1988, se modernizou administrativamente e 

passou a cuidar da imagem da Casa e dos seus membros. Proporcionou também ao cidadão 

mais transparência nos trabalhos desempenhados pela Casa. Por intermédio da Ouvidoria 

Parlamentar, criada em 2001, permitiu à sociedade acompanhar, opinar e criticar no sentido 

de aprimorar as atividades do parlamento. No mesmo ano instalou a Comissão de Legislação 

Participativa com vistas a facilitar a participação da sociedade civil no processo de elaboração 

das leis, por meio de sugestões legislativas. Entretanto, houve pouco avanço relacionado à 

participação do público nas reuniões de audiência pública.  

É premente, portanto, a necessidade de que se modifiquem alguns procedimentos na 

realização dessas reuniões, com vistas a ampliar a interação com a sociedade civil. 

 Para se obter essa interação, é preciso proporcionar ao cidadão condições de 

participação por meio telefônico ou virtual, por intermédio da internet ou da secretaria da 

comissão. O órgão pode oferecer subsídios para que o cidadão possa interagir ao vivo nos 

debates, interpelando os expositores, bem como os parlamentares que participam da audiência 

pública e divulgar com antecedência os temas que serão tratados nas audiências para permitir 

a interação do público que ainda não participa da inclusão digital. Embora o RICD impeça 

que a palavra seja franqueada ao público presente, o que acontece na prática são os 

presidentes em exercício nessas reuniões não negarem a palavra àqueles que desejam 

participar, principalmente quando se trata de lideranças ligadas ao tema em debate. 

 O artigo 255 do RICD afirma que a realização de audiência pública pela Casa tem dois 

grandes objetivos. Primeiro, “instruir matéria legislativa em trâmite”; segundo, “tratar de 

assuntos de interesse público relevante”. Detectou-se que praticamente não houve ligação 

entre os temas debatidos nas audiências e os projetos tramitados na 53ª Legislatura. Desta 

forma, os temas tratados nas reuniões da Comissão voltaram-se para a outra vertente, a de 

“tratar de assuntos de interesse público relevante” que é bastante abstrata para ser analisada.  

 Interpretar a seara do que é “assunto relevante” cabe aos parlamentares. No entanto, 

inferiu-se que determinados assuntos não justificam a realização de uma audiência pública. É 

necessário que o colegiado filtre os pedidos, uma vez que a comissão não consegue atender a 

todos as solicitações de audiências públicas aprovadas, por não haver espaço na agenda do 

órgão. Essa filtragem já pode ser feita pelo presidente no momento da deliberação da matéria. 

Existem outros recursos regimentais, como os requerimentos de informação e de indicação, e 
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ainda solicitações formais do colegiado destinadas aos órgãos públicos envolvidos, que 

poderiam ser utilizados como forma de dar providências a assuntos que não sejam 

enquadrados no rol do que prevê o art. 255 do RICD. O debate de temas não condizentes com 

esse canal é forma de banalizá-lo. 

  É salutar que os membros solicitem audiências públicas para debater os projetos que 

tramitam pelo órgão, uma vez que essas reuniões possibilitam à sociedade civil conhecer os 

projetos de lei que tramitam pela comissão, e não somente debater temas localizados que 

atendam ou satisfaçam exclusivamente as suas bases eleitorais.  

 Detectou-se que as audiências públicas que contaram com menos parlamentares 

trataram de assuntos localizados. Isso leva a deduzir que um dos motivos para as audiências 

estarem esvaziadas é tratar de assunto limitado à região do parlamentar que solicitou a 

reunião. A teoria distributiva explica este episódio de os deputados debaterem temas que irão 

interessar e atender somente às suas bases, porque é forma de dar uma contraproposta aos 

eleitores que os trazem a esta Casa e, consequentemente, garantir a sua reeleição. Fernando 

Limongi (1994) observa, à luz do modelo distributivista: “para garantir sua reeleição, 

congressistas devem lutar para levar benefícios para seus distritos”. 

O baixo número de deputados debatedores e o esvaziamento da discussão nas 

audiências públicas, ou tão somente a sua brevidade, podem ser um aspecto negativo que 

desfavorece a qualidade da discussão do tema da audiência. Os dados demonstram, ainda, que 

alguns parlamentares registram sua presença, mas não participam do debate em toda a sua 

extensão. O fato mais preocupante, que precisa ser observado, é a falta de disponibilidade 

para se debater e conhecer as matérias em trâmite ou temas de abrangência da comissão, com 

profundidade.  

 A partir deste ponto de vista questionou-se também se a audiência pública na forma 

que vem sendo realizada pela CAINDR atua como agente disseminador de informações aos 

membros do colegiado, uma vez que a pesquisa demonstrou ser baixa a participação de 

parlamentares nessas reuniões. Comungando deste pensamento, Santos e Almeida (2005, p. 

699) consideram estar a audiência pública diretamente voltada para a coleta de informação 

sobre as consequências de políticas públicas e ponderam que há duas limitações ao uso da 

audiência pública pelo parlamentar. Primeiro, participar das audiências representa um alto 

custo de oportunidade, tendo em vista que o parlamentar necessita cumprir as suas agendas. 

Segundo, resta ainda o custo ou esforço de se aperfeiçoar a partir dessas reuniões. Desta 

forma, afirmam: “em função desses desincentivos, o mecanismo da audiência pública não é 
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suficiente, per se, para resolver o problema de ação coletiva que enfrentam os parlamentares 

brasileiros na produção de informação”. 

 É louvável a autonomia dada às comissões por intermédio do Ato do Presidente de 

2/3/2011, que concedeu aos presidentes de comissão mais autonomia no âmbito dos 

colegiados, com vistas a agilizar a tramitação de processos relativos à realização de eventos e 

reuniões de audiência pública. Antes do citado ato, todos os processos de eventos que 

envolvessem ônus para a Câmara tramitavam por seus órgãos administrativos, encerrando 

com a autorização das despesas pelo presidente da Casa, o que, às vezes, custava ao secretário 

ou até mesmo ao presidente da comissão realizar uma verdadeira via crucis para que o 

processo fosse autorizado a tempo da realização do evento. O referido Ato veio ratificar que o 

Legislativo, por intermédio de suas comissões, deverá ser um canal aberto e interligado com 

os cidadãos na busca de debates consistentes em torno das questões de relevância nacional e 

das matérias em trâmite na Casa. É, ainda, forma de proporcionar a participação de 

representantes da sociedade civil nos trabalhos da Casa e a consequente interação com o 

parlamento. 

 O cancelamento de uma reunião de audiência pública já programada deve se dar em 

última circunstância, não somente porque às vezes envolve a movimentação de expositores e 

de público que vêm de outras localidades, mas também para garantir a credibilidade dos 

eventos que a comissão realiza. O Sistema de Informações Legislativas não disponibiliza na 

internet o motivo dos cancelamentos das reuniões de audiência pública promovidas pelas 

comissões da Câmara dos Deputados na 53ª legislatura. A sociedade civil devia ser mais bem 

informada, uma vez que sempre haverá cidadãos e segmentos sociais interessados nos temas 

debatidos nessas reuniões. 

Compartilhando do pensamento de Ruy Santos (1972, p. 138), “A importância de 

qualquer comissão depende, porém, quase sempre da ação e da capacidade de seu presidente”. 

Ressalte-se ainda que a presença do presidente é de extrema importância para que os 

membros do colegiado também compareçam à audiência pública, e a sua presença à frente dos 

trabalhos da comissão atribui credibilidade às suas reuniões.  

 A Amazônia Legal detém um potencial reconhecido por todo o mundo, mas é uma 

região bastante carente, e as ações devem ser ágeis na busca de melhorias da qualidade de 

vida de quase 25 milhões de pessoas que a habitam. Apresenta um Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) registrado como um dos mais baixos do país e ainda se encontra em 

desigualdade latente frente às demais regiões brasileiras. Desta forma, infere-se porque a 

maioria dos membros do colegiado vê na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
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Desenvolvimento Regional um fórum de debates com vistas a dirimir problemas e promover a 

inserção da região amazônica na rota do desenvolvimento sustentável e includente e por isso, 

a consequente valorização do tema “Amazônia”. 

 No entanto, a Comissão não deve abrir mão de debater ainda as ações que visem à 

integração nacional e o desenvolvimento regional, até porque a justificação da expansão das 

atividades de competência do órgão, em 2004, se deu com vistas a não ter uma comissão 

tratando isoladamente dos problemas e do desenvolvimento de uma única região em 

detrimento das demais. Nesse sentido, ela deveria promover também a integração das demais 

regiões brasileiras.  

.  É esperado que as audiências públicas produzam resultados efetivos e que não fiquem 

somente no debate, sem respostas para os temas relevantes. Registre-se que os poucos 

desdobramentos se deram pelo empenho dos autores dos requerimentos ou por intermédio do 

presidente do colegiado. O presidente da Comissão poderia exigir providências dos órgãos 

competentes, com vistas a solucionar os problemas suscitados nas audiências públicas. 

Com a rotatividade dos parlamentares na Comissão a cada ano, os desdobramentos 

não são acompanhados pelos autores dos respectivos requerimentos que deixaram de ser 

membros. Nos moldes das comissões permanentes do parlamento americano e do Senado 

Federal brasileiro, é desejável que as comissões da Casa tenham também mandato de dois 

anos, para dar consequência aos temas debatidos. 

Realizar audiências públicas esvaziadas, trazer expositores para reuniões sem 

parlamentares e sem público contribui para que a sociedade civil a veja como um instituto que 

não é eficiente na interação da sociedade com o parlamento com relação à participação dos 

cidadãos no processo de elaboração das leis.  

Ao final do estudo monográfico reforçou-se a hipótese de que as audiências públicas 

acontecem com baixa participação efetiva de parlamentares na reunião e nos debates. Quanto 

à participação do público, não foi mensurada, uma vez que a Câmara não registra a frequência 

do público participante nessas reuniões. Sobre os desdobramentos das audiências públicas, os 

dados sugerem serem baixos a curto prazo. Contudo, essas reuniões ainda podem gerar 

resultados a longo prazo, porque de qualquer sorte elas cumprem o papel de disseminar 

informação e poderão gerar a partir delas outros resultados futuros – não captados pela 

metodologia empregada neste estudo. 

Após a análise dos dados, entendeu-se que a Comissão da Amazônia, Integração 

Nacional e de Desenvolvimento Regional vem atendendo o que idealizou o legislador 
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constituinte, uma vez que promoveu a participação de representantes da sociedade civil nas 

cento e vinte nove audiências públicas que realizou.  

 Os números demonstram que a CAINDR foi quem mais realizou audiências públicas 

dentre as comissões comparadas. O resultado alcançado pelo órgão pode ser considerado uma 

conquista, se for analisado quantitativamente, uma vez que permitiu à sociedade civil se 

inteirar dos mais diversos temas que o colegiado debateu. Mas, pelo aspecto qualitativo,  

considerando-se o esvaziamento de público e de parlamentares nessas reuniões e os poucos 

resultados e desdobramentos que elas produziram, as audiências públicas vêm cumprindo 

apenas em parte sua finalidade de fomentar a participação da sociedade civil no parlamento.  

 Essa conclusão se deu, inicialmente, em razão de os dados terem se demonstrado 

bastante inexpressivos para algumas variáveis, principalmente as que indicaram a baixa 

participação de presença efetiva e de deputados debatedores nas reuniões; também pelo baixo 

número de resultados e de desdobramentos dessas reuniões e pela baixa correlação entre as 

audiências públicas realizadas e as matérias em trâmite na Comissão; e ainda pela prevalência 

dos temas localizados, voltados, em sua maioria, para a Amazônia Legal e o Desenvolvimento 

Regional em detrimento do tema Integração Nacional. Por último, há que se registrar o fato de 

que, regimentalmente, ainda não se permite a participação do público nessas reuniões. Desta 

forma, entendeu-se que o formato da audiência pública urge ser reformulado para alcançar 

resultados positivos. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 Composição da CAINDR na 53ª Legislatura  

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional – 2007 

Presidente: Vanessa Grazziotin PCdoB/AM  
1º Vice-Presidente: Marcelo Serafim PSB/AM  
2º Vice-Presidente: Carlos Souza PP/AM 
3º Vice-Presidente:Sebastião Bala Rocha PDT/AP 

NOME PARLAMENTAR 
LEGENDA DO 

PARTIDO 
SIGLA DA 

UF 
ABELARDO LUPION DEM PR 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ÁTILA LINS PMDB AM 
BEL MESQUITA PMDB PA 
CARLOS SOUZA PP AM 
DALVA FIGUEIREDO PT AP 
ELCIONE BARBALHO PMDB PA 
FÁTIMA PELAES PMDB AP 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 
GLADSON CAMELI PP AC 
HENRIQUE AFONSO PT AC 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JAIRO ATAIDE DEM MG 
JOSÉ GUIMARÃES PT CE 
JOSEPH BANDEIRA PT BA 
LINDOMAR GARÇON PV RO 
LIRA MAIA DEM PA 
LUCIANO CASTRO PR RR 
LÚCIO VALE PR PA 
MARCELO SERAFIM PSB AM 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR 
MARCOS ANTONIO PRB PE 
MARIA HELENA PSB RR 
MARINHA RAUPP PMDB RO 
MAURO LOPES PMDB MG 
MAURO NAZIF PSB RO 
MOREIRA MENDES PPS RO 
NATAN DONADON PMDB RO 
NEUDO CAMPOS PP RR 
PAULO ROCHA PT PA 
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 
REBECCA GARCIA PP AM 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 
SERGIO PETECÃO PMN AC 
URZENI ROCHA PSDB RR 
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM 
ZÉ GERALDO PT PA 
ZEQUINHA MARINHO PSC PA 

             Fonte: SGM
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Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional - 2008 
 

Presidente: Janete Capiberibe PSB/AP  
1º Vice-Presidente: Maria Helena PSB/RR 
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão PMN/AC 
3º Vice-Presidente: Neudo Campos PP/RR  

NOME PARLAMENTAR 
LEGENDA DO 

PARTIDO 
SIGLA DA 

UF 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ÁTILA LINS PMDB AM 
CARLOS SOUZA PP AM 
DALVA FIGUEIREDO PT AP 
ELCIONE BARBALHO PMDB PA 
FLAVIANO MELO PMDB AC 
FRANCISCO PRACIANO PT AM 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 
GLADSON CAMELI PP AC 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JANETE CAPIBERIBE PSB AP 
LINDOMAR GARÇON PV RO 
LIRA MAIA DEM PA 
LUCENIRA PIMENTEL PR AP 
LUCIANO CASTRO PR RR 
LÚCIO VALE PR PA 
MARCELO CASTRO PMDB PI 
MARCELO SERAFIM PSB AM 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR 
MARIA HELENA PSB RR 
MARINHA RAUPP PMDB RO 
MOREIRA MENDES PPS RO 
NATAN DONADON PMDB RO 
NEUDO CAMPOS PP RR 
NILMAR RUIZ DEM TO 
PAULO ROCHA PT PA 
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 
SERGIO PETECÃO PMN AC 
SILAS CÂMARA PSC AM 
URZENI ROCHA PSDB RR 
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM 
WELLINGTON FAGUNDES PR MT 
ZÉ GERALDO PT PA 
ZEQUINHA MARINHO PSC PA 

       Fonte: SGM 
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Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional - 2009 

Presidente: Silas Câmara PSC/AM  
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão PMN/AC  
2º Vice-Presidente: Vago 
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo PT/AP 

NOME PARLAMENTAR 
LEGENDA DO 

PARTIDO 
SIGLA DA 

UF 
ANSELMO DE JESUS PT RO 
ANTONIO FEIJÃO PTC AP 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ÁTILA LINS PMDB AM 
DALVA FIGUEIREDO PT AP 
EDUARDO VALVERDE PT RO 
FERNANDO MELO PT AC 
FRANCISCO PRACIANO PT AM 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 
HENRIQUE AFONSO PV AC 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JANETE CAPIBERIBE PSB AP 
LINDOMAR GARÇON PV RO 
LÚCIO VALE PR PA 
LUPÉRCIO RAMOS PMDB AM 
MARCELO SERAFIM PSB AM 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR 
MARCIO MARINHO PRB BA 
MARIA HELENA PSB RR 
MARINHA RAUPP PMDB RO 
NATAN DONADON PMDB RO 
NEUDO CAMPOS PP RR 
NILSON PINTO PSDB PA 
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 
SERGIO PETECÃO PMN AC 
SILAS CÂMARA PSC AM 
URZENI ROCHA PSDB RR 
VALTENIR PEREIRA PSB MT 
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM 
WANDENKOLK 
GONÇALVES PSDB PA 
WASHINGTON LUIZ PT MA 
ZÉ GERALDO PT PA 
ZÉ VIEIRA PR MA 
ZENALDO COUTINHO PSDB PA 
ZEQUINHA MARINHO PSC PA 

                Fonte: SGM 
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Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional - 2010 

Presidente: Marcelo Serafim PSB/AM  
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida PCdoB/AC 
2º Vice-Presidente: Vago 
3º Vice-Presidente: Sergio Petecão PMN/AC 

NOME PARLAMENTAR 
LEGENDA DO 

PARTIDO 
SIGLA DA 

UF 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ÁTILA LINS PMDB AM 
DALVA FIGUEIREDO PT AP 
EDUARDO VALVERDE PT RO 
FERNANDO MELO PT AC 
FRANCISCO PRACIANO PT AM 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 
HENRIQUE AFONSO PV AC 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JANETE CAPIBERIBE PSB AP 
LINDOMAR GARÇON PV RO 
LÚCIO VALE PR PA 
LUPÉRCIO RAMOS PMDB AM 
MARCELO SERAFIM PSB AM 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR 
MARIA HELENA PSB RR 
MARINHA RAUPP PMDB RO 
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 
ROBERTO ROCHA PSDB MA 
SERGIO PETECÃO PMN AC 
SILAS CÂMARA PSC AM 
URZENI ROCHA PSDB RR 
VALTENIR PEREIRA PSB MT 
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM 
WANDENKOLK 
GONÇALVES PSDB PA 
ZÉ GERALDO PT PA 
ZÉ VIEIRA PR MA 
ZEQUINHA MARINHO PSC PA 

     Fonte: SGM 
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7.2. Rotatividade dos Parlamentares na CAINDR, na 53ª Legislatura 
 

Rotatividade dos parlamentares na CAINDR Membros (titulares e suplentes) no período de 2007 a 2010 
Deputado Legenda Estado Região 2007 2008 2009 2010 

ABELARDO LUPION DEM PR Sul X       
ANSELMO DE JESUS PT  RO Norte     X   
ANTONIO FEIJÃO PTC AP Norte     X   
ASDRUBAL BENTES PMDB PA Norte X X X X 
ÁTILA LINS PMDB AM Norte X X X X 
BEL MESQUITA PMDB PA Norte X       
CARLOS SOUZA PP AM Norte X X     
DALVA FIGUEIREDO PT AP Norte X X X X 
EDUARDO VALVERDE PT RO Norte     X X 
ELCIONE BARBALHO PMDB PA Norte X X     
FÁTIMA PELAES PMDB AP Norte X       
FERNANDO MELO PT AC Norte     X X 
FLAVIAMO MELO PMDB AC Norte   X     
FRANCISCO PRACIANO PT AM Norte   X X X 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA Norte X X X X 
GLADSON CAMELI PP AC Norte X X     
HENRIQUE AFONSO PV AC Norte X   X X 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC Norte X X X X 
JAIRO ATAIDE DEM MG Sudeste X       
JANETE CAPIBERIBE PSB AP Norte   X X X 
JOSÉ GUIMARÃES PT CE Nordeste X       
JOSEPH BANDEIRA PT BA Nordeste X       
LINDOMAR GARÇON PV RO Norte X X X X 
LIRA MAIA DEM PA Norte X X     
LUCENIRA PIMENTEL PR AP Norte   X     
LUCIANO CASTRO PR RR Norte X X     
LÚCIO VALE PR PA Norte X X X X 
LUPERCIO RAMOS PMDB AM Norte     X X 
MARCELO CASTRO  PMDB PI Nordeste   X     
MARCELO SERAFIM PSB AM Norte X X X X 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR Norte X X X X 
MARCIO MARINHO PRB BA Nordeste     X   
MARCOS ANTONIO PRB PE Nordeste X       
MARIA HELENA PSB RR Norte X X X X 
MARINHA RAUPP PMDB RO Norte X X X X 
MAURO LOPES PMDB MG Sudeste X       
MAURO NAZIF PSB RO Norte X       
MOREIRA MENDES PPS RO Norte X X     
NATAN DONADON PMDB RO Norte X X X   
NEUDO CAMPOS PP RR Norte X X X   
NILMAR RUIZ PR TO Norte   X     
NILSON PINTO PSDB PA Norte     X   
PAULO ROCHA PT PA Norte X X     
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC Norte X X X X 
REBECCA GARCIA PP AM Norte X       
ROBERTO ROCHA PSDB MA Nordeste       X 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP Norte X X X   
SERGIO PETECÃO PMN AC Norte X X X X 
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SILAS CÂMARA PSC AM Norte   X X X 
URZENI ROCHA PSDB RR Norte X X X X 
VALTENIR PEREIRA PSB MT Centro-oeste     X X 
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM Norte X X X X 
WANDENKOLK GONCALVES PSDB PA Norte     X X 
WASHINGTON LUIZ PT MA Nordeste     X   
WELLINGTON FAGUNDES PR MT Centro-oeste   X     
ZÉ GERALDO PT PA Norte X X X X 
ZÉ VIEIRA PR MA Nordeste     X X 
ZENALDO COUTINHO PSDB PA Norte     X   
ZEQUINHA MARINHO PSC PA Norte X X X X 

Fonte: SGM        
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7.3. Audiências Públicas Realizadas pela CAINDR, na 53ª Legislatura - Total: 129 

 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (45) 
2007 

 
TEMAS CONVIDADOS DATA 
POLÍTICA 
GOVERNAMENTAL DE 
MINERAÇÃO NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 22/2007 - Dep. 
Zequinha Marinho e outros) 

Cláudio Scliar - Secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia; 
Sebastião Tadeu Filho - Assessor Jurídico da Associação dos 
Municípios Mineradores do Estado do Pará;  
João César De Freitas Pinheiro - Diretor Adjunto do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

15/3/2007 

DISCUSSÃO DO 
“RELATÓRIO DE 
SITUAÇÃO” ELABORADO 
PELO GRUPO DE 
TRABALHO 
DA AMAZÔNIA-GTAM 
(Requerimento 4/2007 - Dep. 
Vanessa Grazziotin) 

Márcio Paulo Buzanelli – Diretor-Geral da Abin; 
General de Exército Maynard Marques de Santa Rosa - 
Secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do 
Ministério da Defesa;  
Mauro Espósito - Representante da Polícia Federal 

20/3/2007 

ÁGUA: UMA 
ABORDAGEM 
AMBIENTAL E DE 
DIREITOS HUMANOS 
- Conjunta com as Comissões 
de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM) e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS) 

José Machado - Presidente da Agência Nacional de Águas 
(ANA); 
José Alberto Ribeiro Carvalho - Representante da Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 
(ASSEMAE);  
Roberto Malvezzi - Coordenação da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) 

21/3/2007 

TRANSPOSIÇÃO DO RIO 
SÃO FRANCISCO; 
‘PAC NA AMAZÔNIA E 
NO NORDESTE; 
SUDAM E SUDENE 
(Requerimentos 6/2007, 
36/2007 e 24/2007 - Dep. José 
Guimarães; 56/2007 - Dep. Zé 
Geraldo) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Rômulo Macedo - Coordenador de Projetos de Integração de 
Bacias Hidrográficas; 
Karla Yoshida Arns - Assessora Especial do Ministro e 
Gestora do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica 
do São Francisco; 
Augusto Wagner Padilha Martins - Diretor de Gestão 
Estratégica;  
Maurício Rodrigues - Secretário do Ministério de Integração 
Nacional e Desenvolvimento Regional 

18/4/2007 

DIREITOS DO POVOS 
INDÍGENAS 
- Conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias 
(CDHM) da Câmara dos 
Deputados e a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa do Senado 
Federal 

Jecinaldo Barbosa Cabral (Saterê-Mawé) - Coordenador-Geral 
da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab); 
Manoel Uilton dos Santos (Tuxá) - Coordenador da 
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo (Apoinme); 
Léia Aquino (Guarani Kaioiwá) - Representando dos Povos 
Indígenas de Mato Grosso do Sul - Escola Indígena da Aldeia 
Campestre; 
Romancil Gentil Cretã (Kaingang) - Coordenador da 
Articulação dos Povos Indígenas do Sul (Arpin-Sul); 
Débora Tan Huare (Bakairí) - Coordenadora-Geral da 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab); 
Aluízio Ladeira Azanha - Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI); 

19/4/2007 
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Saulo Ferreira Feitosa - Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI); 
Márcio Augusto Freitas de Meira - Presidente da Fundação 
Nacional do Índio (Funai); 
Déborah Duprat - Subprocuradora Geral da República; 
Francisco Danilo Bastos Forte - Presidente da Fundação 
nacional de Saúde (Funasa); 
Tarso Genro - Ministro de Estado da Justiça; 
Fernando Haddad - Ministro de Estado da Educação; 
Marina Silva - Ministra de Estado do Meio Ambiente; 
Silas Rondeau - Ministro de Estado de Minas e Energia; 
Paulo Vannuchi - Secretaría Especial dos Direitos Humanos 

DISCUSSÃO DOS 
PROJETOS E 
PRIORIDADES 
BRASILEIROS NO 
ÂMBITO DA INICIATIVA 
PARA INTEGRAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
REGIONAL SUL-
AMERICANA (IIRSA) 
(Requerimentos 11/2007-CVT 
e 17/2007-CAINDR - Dep. 
Ilderlei Cordeiro; 25/2007- 
CMADS - Dep. Edson Duarte) 
- Conjunta com as Comissões 
de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) e de Viação e 
Transporte (CVT) 

Ariel Cecílio Garcês Pares - Secretário de Planejamento e 
Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

24/4/2007 

AÇÕES DO BRASIL 
REFERENTES ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
(Requerimentos 1/2007- 
CMADS - Dep. Edson Duarte; 
12/2007- CAINDR - Dep. 
Henrique Afonso; 55/2007- 
CAINDR - Dep. Moreira 
Mendes; 39/2007- CAINDR - 
Dep. Sebastião Bala Rocha) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Senadora Marina Silva - Ministra de Estado do Meio 
Ambiente  
 

26/4/2007 

DISCUSSÃO SOBRE A 
QUESTÃO DO 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DAS 
HIDRELÉTRICAS DOS 
RIOS MADEIRA, SANTO 
ANTÔNIO E JIRAU 
(Requerimento 88/2007 - Dep. 
Vanessa Grazziotin e Dep. 
Eduardo Valverde) 

Márcio Pereira Zimmermann - Secretário de Planejamento 
Estratégico do Ministério de Minas e Energia; 
Bazileu Alves Margarido Neto - Chefe de Gabinete do 
Ministério do Meio Ambiente; 
Carlos Eduardo Morelli Tucci - Chefe do Setor de Hidrologia 
do IPH/Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Heitor Alves Soares - Procurador Chefe da Procuradoria-Geral 
da República em Rondônia 

3/5/2007 

DIREITO DOS POVOS 
INDÍGENAS À SAÚDE 
(Requerimentos 32/2007- 
CDHM - Dep. Henrique 
Afonso; 43/2007-CAINDR - 
Dep. Urzeni Rocha; 60/2007- 

Francisco Aires - Coordenador Regional da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) do Amazonas; 
Zelik Trajber - Coordenador das Equipes de Saúde da 
Fundação Nacional de Saúde; 
Clóvis Ambrósio - Presidente do Conselho Distrital do Leste 
de Roraima; 

10/5/2007 
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CAINDR - Dep. Henrique 
Afonso)  
- Conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias 
(CDHM) 

Jecinaldo Barbosa Cabral - Coordenador-Geral da 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira; 
Paulo Daniel Moraes - Pastoral Indigenísta da Diocese de 
Roraima-Cimi;  
Rafael Michelson - Representante da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) 

FONTES DE 
FINANCIAMENTO PARA 
PRESERVAÇÃO DA 
AMAZÔNIA 
Requerimentos 21/2007 - Dep. 
Carlos Souza; 38/2007 - Dep. 
Sebastião Bala Rocha; 81/2007 
- Dep. Perpétua Almeida 

Cristina Montenegro - Coordenadora do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma); 
Tasso Rezende de Azevedo - Diretor do Serviço Florestal 
Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente; 
Estevão Monteiro de Paula - Coordenador de Ações 
Estratégicas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa); 
Denise Hamu - Secretária-Geral da WWF do Brasil; 
Luiz Fernando Merico - Assessor Especial do Gabinete do 
Ministério do Meio Ambiente;  
Tarcísio José Massote de Godoy - Secretário do Tesouro 
Nacional 

17/5/2007 

LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL; 
REESTRUTURAÇÃO DO 
IBAMA 
(Requerimentos 64/2007- 
CMADS - Dep. Givaldo 
Carimbão e Dep. Ricardo 
Tripoli; 97/2007- CAINDR - 
Dep. Rebecca Garcia; 
103/2007- CAINDR - Dep. 
José Guimarães 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

João Paulo Ribeiro Capobianco - Secretário-Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente; 
Bazileu Alves Margarido Neto - Presidente do - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama); 
Nilo Sérgio de Melo Diniz - Diretor do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama); 
Jonas Moraes Corrêa - Presidente da Associação dos 
Servidores do Ibama; 
Representantes do Ministério Público Federal e das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Meio Ambiente 

22/5/2007 

DISCUSSÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA 
NACIONAL DE 
PRODUÇÃO E USO DE 
BIODIESEL 
(Requerimento 62/2007 - Dep. 
José Guimarães) 

Paulo Brasil Paez - Assessor Especial da Secretaria de 
Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional; 
Amaury Reis Fernandes - Coordenador do Comitê do 
Biodiesel no Estado do Ceará; 
Ruy de Goes Leite de Barros - Secretário de Mudanças 
Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente;  
José Walter Bautista Vidal - Presidente da Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OCIP) - Instituto do Sol 

23/5/2007 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS 
HUMANOS NA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimentos 70/2007- 
CAINDR - Dep. Carlos Souza; 
40/2007- CSPCCO - Dep. Raul 
Jungmann) 
- Conjunta com a Comissão de 
Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado 
(CSPCCO) 

Mauro Sposito - Coordenador de Operações Especiais de 
Fronteiras do Departamento da Polícia Federal; 
Deputado Neucimar Fraga - Ex-Presidente da CPI do Tráfico 
de Órgãos Humanos; 
Camila Carlone Gaspar - Técnica da Coordenação do Sistema 
Nacional de Transplante do Ministério da Saúde 

24/5/2007 

DISCUSSÃO SOBRE 
DESMATAMENTOS 
OCORRIDOS EM 
ASSENTAMENTOS DO 
INCRA 
(Requerimento 100/2007 - 

Flávio Montiel Rocha - Diretor de Proteção Ambiental do 
Ibama; 
Raimundo Lima - Diretor da Região Norte do Incra; 
Girolano Domenico Treccani - Assessor Chefe do Instituto de 
Terras do Pará;  
Deputado Beto Faro 

29/5/2007 
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Dep. Asdrubal Bentes) 
UNIVERSALIZAÇÃO DA 
TELEFONIA MÓVEL E 
FIXA NO INTERIOR DOS 
ESTADOS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA E 
NORDESTE 
(Requerimento 104/2007 - 
Dep. Marcelo Serafim; 
114/2007 - Dep. José 
Guimarães) 
 

Roberto Pinto Martins - Secretário de Telecomunicações do 
Ministério das Comunicações; 
Plínio de Aguiar Júnior - Presidente da Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel. 

12/6/2007 

SEGURO DEFESO A 
PESCADORES E O 
POTENCIAL PISCOSO NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 84/2007 - Dep. 
Rebecca Garcia) 

Altemir Gregolin - Ministro da Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca; 
Rômulo José Fernandes Barreto Mello - Diretor de 
Conservação de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade; 
Altemir Viana - Gerente Adjunto Regional Norte da Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República;  
Geraldo Bernardino - Secretário Executivo da Secretaria 
Executiva de Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas 

19/6/2007 

DIFICULDADES 
ENFRENTADAS PELOS 
SETORES DE EDUCAÇÃO, 
TÉCNICO E CIENTÍFICO 
NA AMAZONIA 
(Requerimentos 65/2007 - 
Dep. Henrique Afonso; 
91/2007 - Dep. Vanessa 
Grazziotin e outros) 

Leonardo Hamu - Diretor do Departamento de Ações 
Regionais do Ministério de Ciência e Tecnologia; 
Emídio Cantídio de Oliveria Filho - Diretor de Programas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes); 
João Cesar Dotto - Diretor Presidente da Fundação de 
Tecnologia do Acre;  
Espartaco Astolfi Filho - Professor do Centro de Apoio 
Multidisciplinar da Universidade Federal do Amazonas;  
José Aldemir de Oliveira - Secretário de Estado de Ciência e 
Tecnologia do Estado do Amazonas  

21/6/2007 

INCENTIVOS PARA AS 
ÁREAS DE LIVRE 
COMÉRCIO NA 
AMAZÔNIA E OS 
IMPACTOS DO 
PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DE 
CRESCIMENTO (PAC) NA 
ZONA FRANCA DE 
MANAUS 
(Requerimentos 3/2007 - Dep. 
Vanessa Grazziotin; 102/2007 
- Dep. Dalva Figueiredo) 

Henrique Villa da Costa Ferreira - Secretário de Políticas de 
Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional; 
João Lucas Quental Novaes de Almeida - Chefe da Divisão de 
Defesa Comercial e Salvaguardas do Ministério das Relações 
Exteriores; 
Flávia Skrobot Barbosa Grosso - Superintendente da Suframa; 
Eduardo Machado Silva - Diretor da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Tocantins; 
Flávio José Andrade Dutra - Diretor Executivo das 
Coordenadorias da Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas (Fieam), representando o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;  
João Francisco Salomão - Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Acre (Fieac) 

26/6/2007 

GESTÃO DE FLORESTAS 
PÚBLICAS 
(Requerimentos 44/2007 - 
Dep. Paulo Rocha; 50/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin) 

Raimundo Araújo Lima - Diretor de Programas do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 
Tasso Rezende de Azevedo - Diretor-Geral do Serviço 
Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente;  
Justiniano de Queiroz Netto - Presidente do Conselho 
Temático de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do 
Estado do Pará 

3/7/2007 

PLANOS DE ESTUDOS 
GEOLÓGICOS DE BACIAS 
SEDIMENTARES 
BRASILEIRAS E O 
REPASSE DA CIDE-

Haroldo Borges Rodrigues Lima - Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)  

5/7/2007 
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COMBUSTÍVEIS E DOS 
ROYALTIES DE 
PETRÓLEO AO FUNDO 
NACIONAL DE MEIO 
AMBIENTE 
(Requerimento 157/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin e 
Dep. Perpétua Almeida) 
DISCUSSÃO DA POLÍTICA 
DO GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
SOBRE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS E 
CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL E O 
SISTEMA ESTADUAL DE 
FLORESTAS 
(Requerimentos 129/2007-
CAINDR - Dep. Vanessa 
Grazziotin; 139/2007-
CAINDR - Dep. Perpétua 
Almeida; 98/2007-CMADS - 
Dep. Sérgio Petecão) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS), com a participação 
da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas   

Carlos Eduardo De Souza Braga - Governador do Estado do 
Amazonas 

8/8/2007 

PROJETOS DE 
TRANSPORTES - BRASIL 
CENTRAL 
(Requerimento 121/2007 - 
Dep. Zequinha Marinho) 

Gregório de Souza Rabêlo Neto- Diretor da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT); 
Amir Mattar Valente - Professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina;  
Úrsula Beatriz S. Vieira - Professora da Universidade Federal 
de Santa Catarina 

9/8/2007 

MEDIDA PROVISÓRIA 
380/07 QUE “INSTITUI O 
REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO 
UNIFICADA-RTU NA 
IMPORTAÇÃO, POR VIA 
TERRESTRE, DE 
MERCADORIAS 
PROCEDENTES DO 
PARAGUAI” 
(Requerimentos 69/2007-CFT 
- Dep. Sílvio Torres; 193/2007-
CAINDR - Dep. Vanessa 
Grazziotin) 
- Conjunta com a Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT)  

1ª Mesa: 
Ivan Ramalho - Secretário Executivo do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
Jorge Rachid - Secretário da Receita Federal; 
Embaixador Afonso José Sena Cardoso - Diretor do 
Departamento de Integração do Ministério das Relações 
Exteriores; 
Homero de Arruda Córdoba - Representante do Secretário de 
Fazenda do Estado do Paraná 
2ª Mesa: 
Afonso Burg - Presidente da Delegacia Sindical em Foz do 
Iguaçu; 
Humberto Barbato - Presidente da Associação Brasileira de 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee); 
Paulo Antenor de Oliveira - Presidente do Sindicato Nacional 
dos Analistas Tributários da Receita Federal; 
Rogério Dreyer - Diretor Executivo da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçado (Abicalçados);  
Mauricio Loureiro - Presidente do Centro da Indústria do 
Estado do Amazonas (Cieam); 
3ª Mesa: 
Jayme Perez - Assessor da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC); 
José Frederico Álvares - Gerente Executivo de Comércio 
Exterior da CNI; 

16/8/2007 
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Thomás Zonotto - Diretor Titular Adjunto do Departamento de 
Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); 
Edson Vismona - Presidente do Instituto Brasil Legal (IBL); 
Paulo Antenor de Oliveira - Presidente do (Sindireceita); 
Armando de Queiroz Monteiro Neto - Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
Pedro Delarue Toletin Filho - Presidente do Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Unafisco);  
Mauricio Elísio Martins Loureiro - Presidente do Centro da 
Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) 

TRANSPORTE AÉREO NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 32/2007-CTD 
- Dep. Fátima Pelaes; 
134/2007-CAINDR - Dep. 
Fátima Pelaes e Dep. Vanessa 
Grazziotin; 172/2007-
CAINDR - Dep. Carlos Souza; 
174/2007 da Dep. Vanessa 
Grazziotin) 
(Requerimento n.º 202/2007 da 
Dep. Perpétua Almeida) 
- Conjunta com a Comissão de 
Turismo e Desporto (CTD) 

Major Brigadeiro do Ar Ramon Borges Cardoso - Diretor-
Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro; 
Coronel Aviador Carlos Eurico Peclat dos Santos - 
Comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreo; 
Mário Jorge de Oliveira - Superintendente Regional do 
Noroeste (Infraero); 
Alex Castaldi Romera - Superintendente da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) 
Comandante Célio Eugênio de Abreu Júnior - Assessor das 
Secretarias de Segurança de Voo e Relações Internacionais do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas; 
Oreni Campelo Braga - Presidente da Empresa Estadual de 
Turismo (Amazonastur); 
Ann Pontes - Presidente da Companhia Paraense de Turismo 
(Paratur) 

21/8/2007 

OS RECURSOS DO PAC 
DESTINADOS À INFRA-
ESTRUTURA TURÍSTICA 
NA AMAZÔNIA 
(Requerimentos 198/2007 –
CAINDR - Dep. Vanessa 
Grazziotin e Dep. Perpétua 
Almeida; 46/2007-CTD - Dep. 
Fátima Pelaes) 
- Conjunta com a Comissão de 
Turismo e Desporto (CTD) 

Marta Tereza Suplicy - Ministra de Estado do Turismo 22/8/2007 

SITUAÇÃO DO AÇUDE 
CASTANHÃO NO ESTADO 
DO CEARÁ 
(Requerimento 230/2007 - 
Dep. José Guimarães) 

Getúlio Peixoto Maia - Engenheiro do Departamento Nacional 
de Obras Contra a Seca (DNOCS); 
Ângelo Araújo De Freitas - Engenheiro da Construtora 
Andrade Gutierrez;  
Joaquim Mendes - Professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

4/9/2007 

PORTARIA N.º 1.220/07 DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
NA EXIBIÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO NO PAÍS, EM 
RAZÃO DOS DIFERENTES 
FUSOS HORÁRIOS 
(Requerimento 222/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin) 

José Eduardo Elias Romão - Diretor de Justiça, Classificação, 
Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça; 
Moisés Braz De Proença - Presidente da Associação Mato-
Grossense das Emissoras de Televisão (Amaert); 
Nivelle Daou - Diretor da Associação Amazonense de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Amert) 

5/9/2007 

PROGRAMA AMAZONAS 
DIGITAL E SUA 
EXTENSÃO A TODA A 
REGIÃO AMAZÔNICA 

Antenor Cesar Vanderlei Corrêa - Coordenador-Geral de 
Software e Serviços da Secretaria de Informática do Ministério 
da Ciência e Tecnologia; 
José Marcelo C. de Lima Filho - Secretário Executivo da 

11/9/2007 
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(Requerimento 208/2007 - 
Dep. Carlos Souza, Dep. 
Marcio Junqueira, Dep. 
Henrique Afonso e Dep. 
Fátima Pelaes) 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do 
Estado do Amazonas;  
Antonio Iran Gadelha - Secretário do Comitê Estadual de 
Política de Informática do Estado do Amazonas (Cepinf) 
João Guilherme de Moraes Silva - Consultor Técnico do 
Comité Estadual de Políticas de Informática do Estado do 
Amazonas 

PROIBIÇÃO DO PLANTIO 
DE CANA-DE-AÇÚCAR NA 
AMAZÔNIA E NO 
PANTANAL 
(Requerimento 199/2007 - 
Dep. Asdrubal Bentes) 

Reinhold Stephanes - Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento  

12/9/2007 

ATENDIMENTO 
ENERGÉTICO NO 
INTERIOR E NAS 
COMUNIDADES 
ISOLADAS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimentos 111/2007 - 
Dep. Henrique Afonso; 
155/2007 - Dep. Marcelo 
Serafim) 

Helio Morito - Coordenador Nacional do Programa Luz Para 
Todos do Ministério de Minas e Energia; 
Paulo Roberto de Holanda Sales - Diretoria de Engenharia das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás); 
Paulo Henrique Silvestri Lopes - Superintendente de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel); 
Robson de Bastos - Coordenador Estadual do Programa Luz 
para Todos no Estado do Amazonas;  
Camilo Gil Cabral – Representante da Diretoria de 
Distribuição da Manaus Energia S.A.; 
Ricardo Vidinich - Superintendente de Representação da 
Comercialização de Eletricidade da Aneel; 
Radyr Gomes de Oliveira - Gerente Executivo do Programa 
Luz para Todos;  
Jamil Abide - Superintendente de Fiscalização dos Serviços de 
Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

13/9/2007 

FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DE 
FRONTEIRAS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimento 170/2007 - 
Dep. Dalva Figueiredo) 

Flávio Montiel da Rocha - Diretor de Proteção Ambiental do 
Ibama; 
Vice-Almirante Arnon Lima Barbosa - Diretor do 
Departamento de Política e Estratégia do Ministério da Defesa; 
Mauro Spósito - Delegado da Polícia Federal 

25/9/2007 

DEBATER O PROJETO DE 
LEI N.º 4.359/01 
(Requerimento 151/2007 - 
Dep. José Guimarães) 

Paulo César Soares - Geólogo, Professor da Universidade 
Federal do Paraná 

26/9/2007 

DISCUTIR AS 
METODOLOGIAS DE 
CONTAGEM 
POPULACIONAL DO 
INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICAS (IBGE), 
NOS MUNICÍPIOS DA 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 226/2007-
CAINDR - Dep. Perpétua 
Almeida; 237/2007-CAINDR - 
Dep. Rebecca Garcia; 38/2007-
CDU - Dep. Zezéu Ribeiro) 
- Conjunta com a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano 
(CDU) 

Eduardo Pereira Nunes - Presidente do IBGE; 
Anderson José de Souza - Presidente da Associação dos 
Municípios; 
Edivaldo Silva - Prefeito do Município de Urucurituba 

27/9/2007 

DEBATER A CRIAÇÃO DO 
FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

Henrique Villa da Costa Ferreira - Diretor do Departamento de 
Planejamento de Desenvolvimento Regional do Ministério da 
Integração Nacional; 

2/10/2007 
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REGIONAL 
(Requerimento 147/2007 - 
Dep. José Guimarães) 

Antônio José Corrêa - Chefe do Departamento de Relações 
com o Governo do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); 
Bernard Appy - Secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda 

DISCUSSÃO DO MAPA 
DOS BIOMAS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimento 159/2007 - 
Dep. Marcio Junqueira) 

José Felipe Ribeiro - Assessor da Diretoria Executiva da 
Embrapa; 
Celso José Monteiro Filho - Coordenador de Recursos 
Naturais e Estatísticos Ambientais do IBGE; 
Rogério Gribel - Pesquisador do Instituto de Pesquisa da 
Amazônia (Inpa) 

4/10/2007 

ROYALTIES DE 
PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL, RECURSOS DA 
CIDE E O POTENCIAL 
ENERGÉTICO DA 
REGIÃO AMAZÔNICA 
(Requerimentos 254/2007 - 
Dep. Sebastião Bala Rocha; 
262/2007 - Dep. Natan 
Donadon e Dep. Elcione 
Barbalho) 

Getúlio da Silveira Leite - Superintendente de Controle das 
Participações Governamentais da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 
João Paulo Ribeiro Capobianco – Secretário Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente;  
Paulo José dos Reis Silva – Coordenador-Geral da Área 
Financeira do Ministério da Fazenda 

16/10/2007 

BIOPIRATARIA E 
TRÁFICO DE ANIMAIS 
SILVESTRES NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 135/2007 - 
Dep. Rebecca Garcia e Dep. 
Marcelo Serafim; 188/2007 - 
Dep. Rebecca Garcia) 

Sr. Marcelo Sauwen Cruz - Assessor do Diretor de Proteção 
Ambiental do Ibama; 
Luiz Antônio de Oliveira - Pesquisador do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa);  
Marcelo de Oliveira Andrade - Delegado da Divisão de 
Repressão Contra os Crimes ao Meio Ambiente e Patrimônio 
Histórico da Polícia Federal 

18/10/2007 

TITULARIZAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS DE 
TRABALHADORES NA 
ÁREA DE VÁRZEAS 
(Requerimento 168/2007 - 
Dep. Asdrubal Bentes e Dep. 
Lira Maia) 

Alexandra Reschke - Secretária do Patrimônio da União 
(SPU); 
Rolf Hackbart - Presidente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) 

23/10/2007 

TRANSPORTE FLUVIAL 
NA AMAZÔNIA E AS 
VITÍMAS DE 
ESCALPELAMENTOS 
(Requerimento 152/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin; 
182/2007 - Dep. Marcelo 
Serafim; 247/2007, 266/2007 e 
268/2007 - Dep. Sebastião 
Bala Rocha) 

Newton Cardoso - Vice-Almirante da Marinha do Brasil; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Kleber Silva dos Santos - Capitão 
dos Portos da Amazônia Oriental; 
Maria do Socorro Pelaes Damasceno - Presidente da 
Associação das Mulheres Escalpeladas do Amapá;  
Cláudio Borges Leal de Brito - Médico especialista no assunto;  
Ester de Paula Araújo - Secretária de Políticas para as 
Mulheres do Estado do Amapá 

25/10/2007 

POLÍTICA SUSTENTÁVEL 
DE REFLORESTAMENTO 
E SISTEMAS AGRO-
FLORESTAIS 
(Requerimento 90/2007 - Dep. 
Perpétua Almeida; 123/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin e 
Dep. Eduardo Valverde; 
124/2007 - Dep. Vanessa 
Grazziotin e Dep. Eduardo 
Valverde; 126/2007 - Dep. 
Vanessa Grazziotin; 238/2007 
- Dep. Rebecca Garcia) 

Márcio Fontes Hirata – Coordenador-Geral de Monitoramento 
e Avaliação da Secretaria da Agricultura Familiar do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário;  
Marcio Silveira Armando - Biólogo da Embrapa Transferência 
de Tecnologia; 
Marcio Silveira Armando - Engenheiro Florestal do Banco da 
Amazônia;  
Sávio José Barros De Mendonça - Assessor para a Área de 
Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do 
Amazonas 

30/10/2007 
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SITUAÇÃO DAS 
PARTEIRAS 
TRADICIONAIS 
(Requerimento 221/2007-
CAINDR - Dep. Henrique 
Afonso; 119/2007-CDHM - 
Dep. Janete Capiberibe; 
104/2007-CSSF - Dep. Pastor 
Manoel Ferreira e Dep. 
Henrique Afonso) 
- Conjunta com as Comissões 
de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM) e de  
Seguridade Social e Família 
(CSSF)  

Lena V. C. Peres - Diretora do Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas da Secretária de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde; 
Sra. Luciane Ferreira - Gerente de Projeto Medicina 
Tradicional da Funasa; 
Suely Carvalho - Presidente do Centro Ativo de Integração do 
Ser - Cais do Parto;  
Maria Luiza Dias - Presidente da Associação das Parteiras do 
Estado do Amapá 

13/11/2007 

DEBATER O PROBLEMA 
DA DENGUE NO BRASIL 
(Requerimentos - Dep. Roberto 
Britto e Dep. Elcione 
Barbalho) 
- Conjunta com a Comissão de 
Seguridade Social e Família 
(CSSF) 

Fabiano Pimenta - Diretor de Gestão da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; 
Bernardo da Silva Cardoso - Presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical do Baixo Amazonas; 
Josélio Andrade Moura - Presidente da Sociedade Brasileira de 
Medicina Veterinária; 
Tereza de Jesus Campos Neto - Secretária Municipal de Saúde 
do Recife-PE e Membro da Diretoria do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 
Henrique Moraes Ziller - Coordenador da Auditoria da 
Dengue do Tribunal de Contas da União (TCU) 

27/11/2007 

VENDAS DE TERRA NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 206 e 217/2007 
- Dep. Marcelo Serafim; 
267/2007 - Dep. Carlos Souza) 

Luciméri Selivon - Coordenadora-Geral de Cadastro Rural do 
Instituto Nacional e Colonização e Reforma Agrária (Incra); 
Marcelo Sauwen Cruz - Assessor do Diretor de Proteção 
Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 
Alvaro Ricardo Talharini - Delegado da Polícia Federal 
Federal - Chefe de Divisão e Combate a Crimes Ambientais 

28/11/2007 

DISCUSSÃO DO PLP N.º 
31/07 (Estabelece critério para 
demarcação da divisa entre os 
estados do Mato Grosso do Sul 
e Goiás) 
(Requerimento 285/2007 - 
Dep. Dalva Figueiredo) 

General Carlos Cesar Paiva de Sá - Diretor do Serviço 
Geográfico do Exército; 
Eduardo Pagnocelli Peixoto - Prefeito da Cidade de Chapadão 
do Céu-GO;  
Representante do Estado de Mato Grosso do Sul 

13/12/2007 

DISCUSSÃO SOBRE OS 
CONVERSORES PARA A 
TV DIGITAL 
PRODUZIDOS NA ZONA 
FRANCA DE MANAUS  
(Requerimento 301/2007 - 
Dep. Vanessa Grazziotin) 

Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior; 
Roberto Pinto Martins - Secretário de Telecomunicações do 
Ministério das Comunicações; 
Representante da Receita Federal; 
Representante da Suframa;  
Representante do Centro da Indústria do Estado do Amazonas 
(Cieam) 

19/12/2007 

Fonte: SILEG e relatórios anuais da CAINDR 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (28) 
2008 

TEMAS CONVIDADOS DATA 
DIRETRIZES E 
POLÍTICAS 
GOVERNAMENTAIS 
CONCERNENTES À 
NAVEGAÇÃO FLUVIAL 
NA REGIÃO AMAZÔNICA 
(Requerimento 305/2008 - 
Dep. Carlos Souza e outros) 
 

Michel Dib Tachy - Diretor de Infraestrutura Aquaviária do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT); 
Fernando Antonio Brito Fialho - Diretor-Geral da Agência 
Nacional 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 

A FUSÃO DAS 
COMPANHIAS 
ENERGÉTICAS 
FEDERALIZADAS DO 
NORTE/NORDESTE 
DO BRASIL 
(Requerimentos 314/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziorin e 
Dep. Marcelo Serafim; 
337/2008 - Dep. Perpétua 
Almeida e outros; 343/2008 - 
Dep. Marinha Raupp) 

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 das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. 
(CERON); 
Francisco Canindé de Macedo - Diretor-Presidente 
da Companhia 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 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
(ELETRONORTE);  
Francklin  Moreira Gonçalves - Secretário de 
Energia da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU); e 
Sinval  Zaidan Gama - Chefe de Gabinete da 
Presidência da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(ELETROBRAS). 

1/4/2008 

A FUSÃO DAS 
COMPANHIAS 
ENERGÉTICAS 
FEDERALIZADAS DO 
NORTE/NORDESTE 
DO BRASIL 
(Requerimentos 314/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziorin e 
Dep. Marcelo Serafim; 
337/2008 - Dep. Perpétua 
Almeida e outros; 343/2008 - 
Dep. Marinha Raupp) 

Ronaldo Schuck - Secretário de Energia Elétrica do 
Ministério de Minas e Energia; 
Sinval Zaidan Gama - Chefe de Gabinete da 
Presidência da Centrais 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 Centrais 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 Federação Nacional dos Urbanitários (FNU). 

8/4/2008 

O AUMENTO DO ÍNDICE 
DE DESMATAMENTO NA 
AMAZÔNIA – SUAS 

Marina Silva- Ministra de Estado do Meio Ambiente; 
Einhold Stephanes - Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 

9/4/2008 
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CAUSAS E AÇÕES PARA 
COMBATÊ-LAS  
(Requerimentos 303/2008-
CAINDR - Dep. Vanessa 
Grazziorin; 304/2008-
CAINDR - Dep. Marcelo 
Serafim; 152/2008-CMADS e 
216/2008-CAPADR - Dep. 
Carlos Mendes Thame; 
153/2008-CMADS e 
220/2008-CAPADR - Dep. 
Wandenkolk Gonçalves; 
151/2008-CMADS - Dep. 
Fernando Gabeira)  
- Conjunta com as Comissões 
de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 
(CAPADR) e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS) 

Gilberto Câmara Neto - Diretor do Instituto Nacional 
de Pesquisas 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). 

APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DO 
GREENPEACE 
INTITULADO “O LEÃO 
ACORDOU: UMA 
ANÁLISE DO PLANO 
DE AÇÃO PARA A 
PREVENÇÃO E 
CONTROLE DO 
DESMATAMENTO 
NA AMAZÔNIA LEGAL" 
(Requerimentos 161/2008-
CMADS - Dep. Antonio 
Carlos Mendes Thame e Dep. 
Chico Alencar; 336/2008-
CAINDR - Dep. Janete 
Capiberibe e outros) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Marcelo Marquesini - Representante do Greenpeace 
do Brasil e redator do relatório; 
Johaness Eck - Subchefe adjunto da Subchefia de 
Análise de Acompanhamento de Políticas Públicas 
Governamentais da Casa Civil da Presidência da República; e 
André Rodolfo de Lima - Diretor de Políticas de 
Controle de Desmatamento 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 

POLÍTICAS PARA A 
DEFESA, VIGILÂNCIA E 
PROTEÇÃO DA 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 313/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin e 
Dep. Marcelo Serafim; 
315/2008 - Dep. Francisco 
Praciano; 319/2008 - Dep. 
Ilderlei Cordeiro) 

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 Departamento 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). 
 

29/4/2008 

O TRÁFICO NA 
AMAZÔNIA DE 
MULHERES E CRIANÇAS 
PARA EXPLORAÇÃO 
SEXUAL E A SITUAÇÃO 

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; 

6/5/2008 
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DOS RELIGIOSOS 
AMEAÇADOS DE MORTE 
POR COMBATÊ-LO 
(Requerimentos 352/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe e Dep. 
Marcelo Serafim; 361/2008 - 
Dep. Maria Helena) 

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 Estado de Roraima; 
Felício Pontes Júnior - Procurador da República do 
Ministério Público Federal no Estado do Pará; 
Fernando Antônio  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 
Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e 
Adolescentes da Secretaria Especial 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. 

A REESTRUTURAÇÃO DA 
SUDAM E OS PROJETOS 
DO BANCO DA 
AMAZÔNIA PARA 
FOMENTAR O 
DESENVOLVIMENTO 
NA AMAZÔNIA 
(Requerimentos 357/2008 e 
362/2008 - Dep. Sebastião 
Bala Rocha) 

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);  
Pedro Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana - 
Diretor de Planejamento e Articulação de Política da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM). 

13/5/2008 

RETIRADA DE NÃO 
ÍNDIOS DA RESERVA 
RAPOSA SERRA DO SOL, 
NO ESTADO DE 
RORAIMA 
(Requerimentos 152/2008 - 
Dep. Marcelo Itagiba; 
163/2008 e 164/2008 - Dep. 
Antônio Carlos Pannunzio; 
174/2008 - Dep. Francisco 
Rodrigues; 354/2008 - Dep. 
Marcio Junqueira) 
- Conjunta com a Comissão de 
Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN) 

Tarso Genro - Ministro de Estado da Justiça;  
José de Anchieta Júnior - Governador do Estado de 
Roraima. 

14 e 
28/5/2008 

A QUESTÃO INDÍGENA 
NA AMAZÔNIA – OS 
PROBLEMAS NAS ÁREAS 
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, 
VIGILÂNCIA, PISTAS DE 
POUSOS, FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL E 
TERRITORIAL 
(Requerimentos 318/2008-
CAINDR - Dep. Janete 
Capiberibe; 113/2007-

Márcio Meira - Presidente da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI); 
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 Administração 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 Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB);  

20/5/2008 
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CAINDR - Dep. Asdrubal 
Bentes; 145/2008-CREDN - 
Dep. Júlio Delgado) 
- Conjunta com a Comissão de 
Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN) 

Camilo Capiberibe - Deputado Estadual, Presidente da 
Comissão de Direitos da Pessoa Humana, Questões de Gênero, 
Assuntos Indígenas, da Mulher, do Idoso, da Criança, do 
Adolescente, do Afro-Brasileiro e Defesa do Consumidor 
(CDPH) da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PARA A 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 363/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin; 
371/2008 - Dep. Dalva 
Figueiredo; 372/2008 - Dep. 
Janete Capiberibe; 182/2008 - 
Dep. Nilson Pinto) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Roberto Mangabeira Unger - Ministro de Estado de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
 

21/5/2008 

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 
(Requerimentos 152/2008 - 
Dep. Marcelo Itagiba; 
163/2008 e 164/2008 - Dep. 
Antônio Carlos Pannunzio; 
174/2008 - Dep. Francisco 
Rodrigues; 354/2008 - Dep. 
Márcio Junqueira) 
- Conjunta com a Comissão de 
Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN) 

Mnagabeira Unger - Ministro Extraordinário de 
Assuntos Estratégicos;  
José de Anchieta Júnior - Governador do Estado de 
Roraima. 

28 e 
14/5/2008 

NOVOS INDICADORES 
ECONÔMICOS E DE 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL PARA A 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 351/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe) 

Danielle Mitterrand  - Presidente da Fondation 
France Libertés; 
Márcio Pochmann - Presidente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA); 
Amdré 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 Desenvolvimento do Milênio (ODM) da 
Organização das Nações Unidas (ONU);  
Eufran Ferreira do Amaral - Secretário de Meio 
Ambiente do Estado do Acre 

3/6/2008 

DESERTIFICAÇÃO E 
MORTE DO RIO 
PARNAÍBA E SEUS 
AFLUENTES NO ESTADO 
DO PIAUÍ 
(Requerimento 341/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin, Dep. 
Marcelo Castro e Dep. Osmar 
Júnior) 

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 

10/6/2008 



92 
 

Associação Brasileira dos Advogados; 
Eugênia Vitória e Silva de Medeiros - Analista 
Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (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 - Conselheiro 
Federal da OAB/PI; 
William Guimarães Santos de Carvalho - 
Conselheiro Federal da OAB/PI;  
Alcides Soares da Silva Filho - Produtor do 
documentário "Expedição às Nascentes do Rio Parnaíba” 

POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PARA A 
AMAZÔNIA 
(Requerimentos 363/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin; 
371/2008 - Dep. Dalva 
Figueiredo; 372/2008 - Dep. 
Janete Capiberibe; 182/2008 - 
Dep. Nilson Pinto) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Roberto Mangabeira Unger - Ministro de Estado de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
 

11/6/2008 

FALTA DE 
INVESTIMENTOS E A 
QUESTÃO DO 
ORÇAMENTO NO INPA, 
MUSEU GOELDI E NAS 
UNIVERSIDADES 
FEDERAIS DOS ESTADOS 
DO AMAZONAS E PARÁ 
(Requerimento 340/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin) 

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 Desenvolvimento Institucional da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); e 
Adalberto Luís Val - Diretor do Instituto de Pesquisa do 
Amazonas (INPA). 

17/6/2008 

O DÉFICIT DE AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS, DO INSS, E 
DE OUTROS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS NO INTERIOR 
DA AMAZÔNIA  
(Requerimentos 387/2008 e 
388/2008 - Dep. Átila Lins) 

Evandro Diniz Cota - Diretor de Atendimento do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
Ilton Luís Schwaab - Gerente Executivo da Diretoria de 
Distribuição do Banco do Brasil S.A; 
Frederico Alberto Gonçalves - Gerente de 
Segmento da Superintendência 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 
HIDROGRÁFICAS NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 389/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe e Dep. 
Perpétua Almeida) 

João Bosco Senra - Diretor do Departamento de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; 
João Gilberto Lotufo – Superintendente de 
Planejamento de Recursos Hídricos-ANA;  
Lupércio Ziroldo Antônio - Coordenador Geral do 
Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. 
 

15/7/2008 



93 
 

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 
(Requerimentos 299/2008 - 
Dep. Marcos Montes; 
289/2008 - Dep. Edio Lopes) 

Carlos Minc - Ministro do Meio Ambiente 20/8/2008 

DESTINO DE 
PRODUTORES RURAIS 
QUE TIVERAM SUAS 
TERRAS INTERDITADAS 
PELA CRIAÇÃO DA 
FLORESTA NACIONAL 
DO JAMANXIM-PA 
(Requerimento 411/2008 - 
Dep. Zequinha Marinho) 

Rômulo José Fernandes Barreto Mello - Presidente do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade; 
Flávio Montiel da Rocha - Diretor de Proteção 
Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 
Agamenon da Silva Menezes - Presidente do 
Sindicato dos Produtores 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 

APAGÕES DE ENERGIA 
NA REGIÃO NORTE E A 
INCORPORAÇÃO, PELA 
ELETROBRÁS, DAS 
EMPRESAS DE ENERGIA 
DA REGIÃO 
(Requerimentos 407/2008 -
Dep. Marcelo Serafim e Dep. 
Janete Capiberibe; 366/2008 - 
Dep. Carlos Souza e Dep. 
Dalva Figueiredo) 

Edison Lobão - Ministro de Minas e Energia; e 
Flávio Decat - Diretor de Distribuição da Eletrobrás. 

15/10/2008 

QUESTÕES AMBIENTAIS 
NA REGIÃO NORTE: 
PROBLEMAS E 
SOLUÇÕES 
(Requerimentos 323/2008 - 
Dep. Marcelo Serafim e Dep.  
Maria Helena; 378/2008 - Dep. 
Vanessa Grazziotin e Dep. 
Dalva Figueiredo; 379/2008 - 
Dep. Asdrubal Bentes e Dep. 
Dalva Figueiredo; 380/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe, Dep. 
Marcelo Serafim e Dep. Dalva 
Figueiredo; 383/2008 - Dep. 
Sebastião Bala Rocha; 
396/2008 - Dep. Vanessa 
Grazziotin; 400/2008 - Dep. 
Gladson Cameli; 415/2008 - 
Dep. Urzeni Rocha, Asdrubal 
Bentes e  Sérgio Petecão; 
416/2008 - Dep. Perpétua 
Almeida e Vanessa Grazziotin) 

Carlos Minc - Ministro de Estado do Meio Ambiente. 12/11/2008 

POSIÇÃO DO BRASIL 
PERANTE A 

Carlos Eduardo da Cunha Oliveira - Representante do 
Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do 

25/11/2008 
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DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DOS POVOS 
INDÍGENAS 
(Requerimento 350/2008 - 
Dep. Ilderlei Cordeiro) 

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 Indígena da OAB; e 
Jecinaldo Barbosa – Coordenador-Geral da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). 

IMPACTO DA CRISE 
FINANCEIRA 
INTERNACIONAL NO 
PAC 
(Requerimentos 424/2008-
CAINDR - Dep. Janete 
Capiberibe; 146/2008-CFT - 
Dep. Fernando Coruja; 
190/2008-CDEIC - Dep. 
Miguel Corrêa; 93/2008-CVT - 
Dep. Hugo Leal; 115/2008-
CFFC - Dep. Paulo Pimenta; 
62/2008-CDU - Dep. Zezéu 
Ribeiro) 
- Conjunta com as Comissões 
de Finanças e Tributação 
(CFT), de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e 
Comércio (CDEIC), de 
Desenvolvimento Urbano 
(CDU), de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC) 
e de Viação e Transportes 
(CVT) 

Dilma Rousseff - Ministra da Casa Civil. 3/12/2008 

CONTAMINAÇÃO DE 
SERVIDORES DA 
EXTINTA SUCAM PELOS 
INSETICIDAS DDT E 
MALATHION 
(Requerimentos 403/2008 - 
Dep. Perpétua Almeida; 
102/2008 - Dep. Janete 
Capiberibe) 
- Conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias 
(CDHM) 

Dep. Walter Prado - Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Acre; 
Joselias Ribeiro da Silva - Coordenador-Geral de 
Recursos Humanos da FUNASA; 
Aldo Moura da Silva - Representante dos exguardas 
da Sucam do Acre; e 
Cedício de Vasconcelos Monteiro - Representante do 
SINTSEP/PA. 

4/12/2008 

POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 
FEMININAS DA 
AMAZÔNIA – 
PROBLEMAS E 
REIVINDICAÇÕES 
( Requerimento 365/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe) 

Nilcéa Freire - Ministra da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM); 
Maria Tereza de Souza Bordalo - Coordenadora das 
Associações 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 
(Requerimento 406/2008 - 
Dep. Vanessa Grazziotin) 

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 Comissão de Cooperação e Relações 
Institucionais do Governo de Estado do Amazonas; e 
Marcílio Jacques Brotherhood - Diretor Executivo da Itautinga 

9/12/2008 
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Agro Industrial S/A. 
CONFLITO FUNDIÁRIO 
NA ÁREA DO 
AEROPORTO DE 
MACAPÁ 
(Requerimento 427/2008 - 
Dep. Janete Capiberibe) 

Michel Amazonas Cotta - Advogado da União, 
Coordenador-Geral 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 INFRAERO; 
Coronel-Aviador Carlos Edir de Almeida Sobreira - Chefe do 
Estado Maior do 1º Comando Aéreo Regional; 
Luciano Ricardo Azevedo Roda - Diretor de Destinação 
Patrimonial 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 
Associação 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 

Fonte: SILEG e relatórios anuais da CAINDR 

 



96 
 

 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (41) 
2009 

TEMAS CONVIDADOS DATA 
AÇÕES RELATIVAS À 
PREVENÇÃO, 
MONITORAMENTO E 
CONTROLE DE 
DESMATAMENTO NO 
BIOMA AMAZÔNIA 
(Requerimento 447/2009 - Dep. 
Zé Vieira) 

Roberto Cabral Borges - Coordenador de Fiscalização do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais (Ibama); 
Mauro Oliveira Pires - Diretor do Departamento de Políticas 
para o Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio 
Ambiente; 
Raimundo de Araújo Lima - Diretor de Programas do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra); 
Dalton de Morisson Valeriano - Coordenador do Programa 
Amazônia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe); 
Rodrigo Justus de Brito - Assessor Técnico da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); 
Jadson Medeiros do Lago - Presidente do Sindicato Rural de 
Bacabal no Estado do Maranhão;  
Nilma B. F. Wrezinski - Engenheira Florestal 

24/3/2009 

OS MEIOS DE 
TRANSPORTES NA 
AMAZÔNIA - PROBLEMAS 
E SOLUÇÕES 
(Requerimentos 436/2009-
CAINDR - Dep. Janete 
Capiberibe, Dep. Silas Câmara e 
Dep. Natan Donadon; 448/2009-
CAINDR - Dep. Lupércio 
Ramos; 242/2009-CREDN - Dep. 
Fernando Gabeira) 
- Conjunta com a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (CREDN) 

Pedro da Costa Carvalho - Secretário de Fomento para 
Ações de Transportes do Ministério dos Transportes; 
Tenene-Brigadeiro-do-Ar Jorge Godinho Barreto Nery – 
Secretário de Aviação Civil do Ministério da Defesa; 
Paulo Sérgio Ramos Pinto - Diretor de Engenharia da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero); 
Alexandre Gomes Barros - Diretor de Infraestrutura 
Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac);  
Deputado Estadual Carlos Alberto de Castro Almeida - 
Terceiro Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Amazonas 

31/3/2009 

AÇÕES E MEDIDAS PARA 
ENFRENTAR ENCHENTES 
EM ÁREAS DE RISCO 
(Requerimento 479/2009 - Dep. 
Silas Câmara e Antônio Feijão) 

Agamenon Sérgio Lucas Dantas – Diretor Presidente do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 
Marco Antônio de Oliveira - Superintendente Regional do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 
Antônio Divino Moura - Diretor do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet); 
Joaquim Gondim - Superintendente de Usos Múltiplos 
(SUM) da Agência Nacional de Águas (ANA); 
Coronel José Luis D'àvila Fernandes - Diretor do 
Departamento de Reabilitação e Reconstrução da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil; 
Celso Santos Carvalho - Diretor de Regularização Fundiária 
do Ministério das Cidades; 
João Cláudio Dalla Costa - Superintendente de Programas 
Institucionais Sociais de Abastecimento da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab);  
Júlio César Theodoro - Capitão-de-Mar e Guerra do Estado 
Maior de Defesa do Ministério da Defesa 

14/4/2009 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO NO BRASIL 
(Requerimento 430/2008 - Dep. 
Lúcio Vale) 

Roberto Messias Franco - Presidente do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama); 
Adalberto Tokarski - Gerente de Desenvolvimento e 
Regulação da Navegação Interior-Antaq;  
Luiz Rebelo Neto - Presidente da Federação Nacional das 
Empresas de Navegação Marítima, Fluvial, Lacustre e de 

14/4/2009 
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Tráfego Portuário (Fenavega) 
A QUESTÃO FUNDIÁRIA NA 
AMAZÔNIA E A MEDIDA 
PROVISÓRIA (MP) 458/09 
(Requerimentos 438/2009 - Dep. 
Vanessa Grazziotin; 466/2009 e 
452/2009 - Dep. Eduardo 
Valverde) 

Guilherme Cassel - Ministro do Desenvolvimento Agrário;  
George Tasso - Secretário de Políticas Fundiárias do Estado 
do Amazonas;  
Maria da Graça Amorim - Representante do Fórum 
Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo; 
Muriel Saragoussi - Representante do Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (FBOMS);  
José Vaz Parente - Presidente da Confederação Nacional das 
Associações dos Servidores do Incra (CNASI) 

15/4/2009 

AS ALTERAÇÕES NA LEI 
DE INCENTIVO À 
CULTURA/LEI ROUANET 
(Requerimento 464/2009 - Dep. 
Marinha Raupp) 

Juca Ferreira - Ministro da Cultura 16/4/2009 

A SITUAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TELEFONIA NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 456/2009 - Dep. 
Silas Câmara) 

Bruno Ramos - Gerente de Regulamentação da 
Superintendência de Serviços Privados (SPV) da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel); 
Emerson Martins Costa - Presidente da Associação das 
Operadoras de Celulares (Acel); 
Luiz Otávio Calvo Marcondes - Diretor de Assuntos 
Regulatórios da Claro S.A.; 
Alexandre Jobim - Gerente da Área de Assuntos 
Regulatórios e Relações Institucionais da Tim Celular S.A.; 
Roberto Blois - Diretor de Políticas Setoriais da 
TNL/PSC/OI S.A.; 
Ercio Alberto Zilli - Vice-Presidente de Regulamentação e 
Interconexão da Vivo S.A.; 
Edvaldo Miron da Silva - Assessor de Relações 
Institucionais da Associação Brasileira de Concessionárias 
de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix);  
Jovino Francisco Filho - Gerente de Projetos da Área de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações 

5/5/2009 

AS AÇÕES DO INCRA E 
FUNAI NA DESOCUPAÇÃO 
DAS TERRAS ÍNDIGENAS 
APYTEREWA E LAS CASAS 
(Requerimento 478/2009 - Dep. 
Zequinha) 

Raimundo Araújo Lima - Diretor de Programas do Incra; 
José Aparecido Briner – Coordenador-Geral de Assuntos 
Fundiários da Fundação Nacional do Índio (Funai); 
Luciano Guedes - Prefeito Municipal de Pau D'arco (PA); 
Rosana Cristina Pereira - Vice-Prefeita Municipal de São 
Féliz do Xingu (PA); 
José Raimundo Sepeda da Silva - Superintendente 
Substituto Regional do Incra e Chefe da Divisão Fundiária;  
Adelson da Costa Cruz. - Presidente da Associação dos 
Pequenos Agricultores Rurais do Setor Paredão (Agrusep)- 
São Félix do Xingu 

14/5/2009 

O PLANO AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL DE 
AQUICULTURA E PESCA 
(Requerimento 454/2009 - Dep. 
Silas Câmara) 

Altemir Gregolin - Ministro da Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca; 
Daniel Barcelos Vargas - Subsecretário de Desenvolvimento 
Sustentável da Secretaria Especial de Assusntos 
Estratégicos da Presidência da República; 
Djalma Bezerra Melo - Superintendente de 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam); 
Walzenir Falcão - Deputado Estadual e Presidente da 
Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca); 
Oldemar Ianck - Superintendente Adjunto de Projetos da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); 
Geraldo Bernardino - Secretário Adjunto da Secretaria 
Executiva de Pesca e Aquicultura do Amazonas (Sepa); 
Antônia do Socorro Pena da Gama - Secretária de Pesca e 
Aquicultura do Pará (Sepaq) 

20/5/2009 
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O ACESSO À LICENÇA 
AMBIENTAL E AO 
FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO POR PARTE 
DO SETOR PRODUTIVO 
AGROPECUÁRIO 
(Requerimento 482/2009 - Dep. 
Zequinha Marinho) 

Deoclécio Pereira de Souza - Chefe da Gerência Executiva 
de Regulação e Controle das Aplicações Obrigatórias em 
Crédito Rural do Proagro (Gerop/Bacen); 
Luiz Antonio Correa da Silva - Gerente Executivo da 
Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil; 
Oduval Lobato Neto - Gerente Executivo de Programas 
Governamentais do Banco da Amazônia; 
Aloísio Lopes Pereira de Melo - Representante do 
Ministério da Fazenda; 
Agamenon Menezes - Diretor da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Pará (Faepa); 
José Wilson Alves Rodrigues - Presidente do Sindicato de 
Produtores Rurais de São Félix do Xingu (PA); 
Diogo Naves Sobrinho - Vice-Presidente do Sindicato Rural 
de Marabá;  
Antonio Paulino Silva - Prefeito de São Félix do Xingu 
(PA) 

26/5/2009 

DESCOBERTA E 
APREENSÃO DE UM 
LABORATÓRIO 
BIOLÓGICO DE PESQUISA 
CLANDESTINA 
(Requerimento 493/2009 - Dep. 
Vanessa Grazziotin) 

Roberto Messias Franco - Presidente do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama); 
Luciano Evaristo - Diretor de Fiscalização do Ibama; 
José Pereira de Barros Neto - Chefe da Divisão de 
Repressão da 2ª Região da Receita Federal  

2/6/2009 

PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DAS 
MACRORREGIÕES 
SOBRE ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DE 
PROJETOS DE 
INVESTIMENTOS 
ESTRUTURANTES NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 488/2009 - Dep. 
Eduardo Valverde) 

Johaness Eck - Assessor da Subchefia de Análise e 
Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa 
Civil; 
Pedro Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana - Diretor de 
Planejamento da Superintendência da Amazônia 
(Sudam/MI); 
Mauro Oliveira Pires - Diretor do Departamento de Políticas 
para o Combate ao Desmatamento da Secretaria Executiva-
MMA;  
Alberto Carlos Lourenço Pereira - Diretor da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos 

4/6/2009 

CÓDIGO SINDICAL PARA 
AS COLÔNIAS DE 
PESCADORES 
ARTESANAIS, 
FEDERAÇÕES 
ESTADUAIS E 
CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL 
(Requerimentos 440/2009-
CAINDR - Dep. Silas Câmara e 
Dep. Natan Donadon; 214/2009-
CTASP - Dep. Mauro Nazif) 
-Conjunta com a Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (CTASP) 

Ezequiel Souza do Nascimento - Secretário de Políticas 
Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego; 
Mauro Luis Ruffino - Diretor de Ordenamento, Controle e 
Estatística do Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Eduardo Antunes Parmeggiane – Procurador Regional do 
Trabalho da 4ª Região - Rio Grande do Sul e Coordenador 
da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e 
Aquaviário (Conatpa); 
Ivo da Silva - Presidente da Confederação Nacional dos 
Pescadores e Aquicultores (CNPA); 
Paulo Ramos Rolim - Professor do Instituto de Educação, 
Ciências e Tecnologia do Amazonas e Fundador da 
Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas; 
José Barroso - Presidente da Colônia de Pescadores de 
Anori no Estado do Amazonas; 
Antonio-Alberto Cortez - Subsecretário de Pesca e 
Aquicultura do Rio Grande do Norte;  
Walzenir Falcão - Deputado Estadual do Amazonas e 
Presidente da Federação dos Pescadores Artesanais do 
Estado do Amazonas 

9/6/2009 

DEBATER AVANÇOS 
CONQUISTADOS NA 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO 
E COMBATE AO 

Diogo de Sant'Ana - Assessor do Gabinete Pessoal do 
Presidente da República; 
Maria do Socorro Damasceno - Presidente da Associação 
das Mulheres Ribeirinhas e Vítimas de Escalpelamento do 

18/6/2009 
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ESCALPELAMENTO 
(Requerimentos 517/2009 e 
525/2009 - Dep. Sebastião Bala 
Rocha)  

Estado do Amapá; 
Roberta Maria Leite Costa - Médica da Coordenação-Geral 
de Média e Alta Complexidade do Departamento de 
Atenção Especializada do Ministério da Saúde; 
Paulo Cezar Cavalcante de Almeida - Médico da 
Coordenação-Geral de Média Complexidade do 
Departamento Especializada do Ministério da Saúde; 
Adriana Aghinoni Fantin - Representante da Advocacia 
Geral da União (AGU); 
Luciene Strada - Defensora Pública da União; 
Maria José de Freitas - Diretora do Departamento de 
Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de 
Assistência Social-MDS; 
Ester de Paula - Secretária de Políticas para as Mulheres do 
Estado do Amapá; 
Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes - Comandante do 
4º Distrito Naval; 
Cláudio Brito - Representante da Fundação Sarapó-PA;  
Ognev Meireles Cosac - Presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica /Regional Distrito Federal 

AMPLIAÇÃO E INCLUSÃO 
DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS 
NA AMAZÔNIA 
(Requerimento 510/2009 - Dep. 
Eduardo Valverde) 

Milena Vieira Pinheiro - Superintendente Nacional da Caixa 
Econômica Federal;  
Antônio Carlos de Lima Borges - Secretário Executivo e 
Gestor da Área de Estratégia, Organização e Projetos do 
Banco da Amazônia; 
Paulo César Pascotini - Representante do Banco do Brasil 

23/6/2009 

PROJETO FOGO ZERO NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 508/2009 - Dep. 
Fernando Melo) 
 

Tatiana Deane de Abreu Sá - Diretora Executiva e 
Pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa);  
Osvaldo Ryohei Kato - Engenheiro Agrônomo e 
Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental 

30/6/2009 

PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO (PAC) NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 530/2009 - Dep. 
Silas Câmara) 

Johaness Eck - Subchefe Adjunto de Análise e 
Acompanhamento de Políticas Governamentais (Casa 
Civil); 
Rosa Helena Zago Loes - Coordenadora Geral de 
Transportes, Minérios e Obras Civis do Ibama-MMA; 
Ramon Flávio Gomes Rodrigues - Diretor do Departamento 
de Desenvolvimento Hidroagrícola da Secretaria de 
Infraestrutura Hídrica-MI;  
Maurício de Albuquerque Wanderley - Secretário de 
Macroavaliação Governamental do TCU 

7/7/2009 

TERRAS DE MARINHA DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO, 
PAGAMENTOS DE TAXAS E 
IMPACTOS SOCIAIS 
(Requerimentos 524/2009 e 
534/2009 - Dep. Dalva 
Figueiredo) 

José Mauro de Lima O. de Almeida - Procurador-Chefe da 
União no Estado do Pará (AGU); 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Armando Gonçalves Madeira -  
Representante do Ministério da Defesa e do Comando da 
Marinha do Brasil; 
Jorge Arzabe - Representante da Secretária de Patrimônio 
da União; 
João Paulo Gondim Picanço - Representante da Defensoria 
Pública da União - Sessão Maranhão;  
Clécio Luís - Vereador de Macapá 

14/7/2009 

PARTICIPAÇÃO DO 
CAPITAL ESTRANGEIRO 
NAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE AÉREO; 
AVIAÇÃO REGIONAL, COM 
FOCO NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA 

Jorge Godinho Barreto Nery - Secretário de Aviação Civil, 
Representante do Ministério da Defesa; 
Daniel Augusto V. Gomes - Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos; 
José Márcio Mollo - Presidente do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA); 
Victor Rafael Celestino - Diretor da Associação Brasileira 
de Transportes Aéreos Regionais (Abetar) e Diretor de 
Relações Institucionais da Trip Transporte Aéreo Regional; 

15/7/2009 
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- Conjunta com a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio (CDEIC) e 
a Comissão de Viação e 
Transportes (CVT) 
 

Juliano Alcântara Norman - Superintendente de Serviços 
Aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); 
Antonio Henrique Pinheiro Silveira - Secretário de 
Acompanhamento Econômico (Seae); 
Adalberto Febeliano - Diretor de Relações Institucionais da 
Azul Linhas Aéreas; 
Alberto Fajerman - Diretor de Relações Institucionais da 
Gol Linhas Aéreas; 
Paulo Mury - Representante da Oceanair Linhas Aéreas 

A PESCA ILEGAL DO 
PARGO NO PARÁ E NO 
AMAPÁ 
(Requerimento 526/2009 - 
Dep.Zequinha Marinho)  

Sebastião Saldanha Neto - Representante do Ministério de 
Aquicultura e Pesca; 
Clemerson José Pinheiro da Silva - Coordenador-Geral 
Substituto de Autorização do Uso e Gestão de Fauna e 
Recursos Pesqueiros do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 
Fernando Alberto Cabral da Cruz - Prefeito de Curuçá/PA;  
Sérgio Pinho - Assessor da Presidência do Conselho 
Nacional de Pesca (Conepe) 

6/8/2009 

REVISÃO DA 
DEMARCAÇÃO DA 
RESERVA INDÍGENA 
SERRA DA MOÇA 
(Requerimento 532/2009 - Dep. 
Maria Helena) 

Márcio Meira - Presidente da Fundação Nacional do Índio 
(Funai); 
Antônio Francisco Beserra Marques - Superintendente do 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 
Raimundo de Araújo Lima - Diretor de Programas do Incra 
na Região Norte 

11/8/2009 

CONSTRUÇÃO DO TRECHO 
SUL E NORTE DA RODOVIA 
BR 156 DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
(Requerimento 533/2009 - Dep. 
Dalva Figueiredo) 

Luiz Carlos Rodrigues Ribeiro – Coordenador-Geral de 
Planejamento do Departamento de Política dos Transportes; 
Sebastião Custódio - Presidente Substituto e Diretor de 
Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 
Miguel de Souza - Diretor de Planejamento e Pesquisa do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT); 
Rodolfo Torres - Secretário de Estado de Transporte do 
Amapá;  
Antônio Fernando Guanabarino de Souza - Chefe de 
Serviço de Engenharia DNIT/PA/AP 

18/8/2009 

DESCONTINGENCIAMENTO 
DE RECURSOS 
ARRECADADOS PELA 
SUFRAMA 
(Requerimento 536/2009 - Dep. 
Sebastião Bala Rocha) 

Ivan João Guimarães Ramalho - Ministro Interino e 
Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; 
Pedro Paulo Dias de Carvalho - Vice-Governador do 
Amapá-AP; 
Plínio Ivan Pessoa da Silva - Superintendente Adjunto de 
Administração da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa); 
Renato Pontes Dias – Coordenador-Geral de Planejamento e 
Orçamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior; 
Sandro Bergamim - Superintendente da Representação do 
Governo de Rondônia em Brasília-DF; 
Deputado Adjuto Afonso – Representante do Governo do 
Amazonas em Brasília-DF; 
Deputado Sinésio Campos- Representante do Governo do 
Amazonas em Brasília-DF 

19/8/2009 

FINANCIAMENTO DA 
PECUÁRIA NA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimento 505/2009 - Dep. 
Eduardo Valverde) 

Paulo Guilherme Francisco Cabral - Diretor do 
Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA); 
Márcio Macedo Costa - Chefe do Departamento de Políticas 
e Estudos Ambientais da Área de Meio Ambiente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); 

25/8/2009 
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Roberto Smeraldi - Presidente da Organização Não 
Governamental Amigos da Terra - Amazônia Brasileira 

MEIOS DE COMPENSAÇÃO 
POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS ÀS 
POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS E 
INDÍGENAS PELA 
CONSERVAÇÃO DAS 
FLORESTAS, RIOS, LAGOS 
E IGARAPÉS 
(Requerimentos 491/2009 - Dep. 
Lupércio Ramos; 501/2009 e 
15/2009 - Dep. Zé Geraldo) 
 

Ernesto Roessing Neto - Coordenador do Centro Estadual 
de Mudanças Climáticas do Estado do Amazonas 
(Ceclima); 
Shigeo Shiki - Gerente de Projeto do Departamento de 
Economia e Meio Ambiente do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA); 
Lylia da Silva Guedes Galetti - Gerente de Projeto da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Ministério do Meio Ambiente (SEDR); 
Daniel Guimarães Bolsonaro Penteado – Coordenador-
Geral de Florestas Nacionais do Instituto Chico Mendes 
(ICMBio); 
Marcela Nunes de Menezes - Coordenadora da 
Coordenação-Geral de Patrimônio Indígena e Meio 
Ambiente da Fundação Nacional do Índio (Funai); 
Paulo Moutinho - Coordenador do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (Ipam); 
Maurício de Carvalho Amazonas - Professor de Economia 
do Meio Ambiente do Centro de Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Brasília (CDS-UnB); 
Valéria Paye - Representante da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB);  
Márcio Santilli - Indigenista do Instituto Socioambiental 
(ISA); 

15/9/2009 

INSTRUMENTOS 
ECONÔMICOS PARA A 
PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA 
(Requerimentos 241/2009 - Dep. 
Edmilson Valentim e Dep. 
Vanessa Grazziotin; 527/2009 - 
Dep. Vanessa Grazziotin; 
259/2009 - Dep. Sarney Filho e 
Dep. Vanessa Grazziotin; 
23/2009 - Dep. Vanessa 
Grazziotin) 
- Conjunta com as Comissões de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS), Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas 
(CMMC) e a Frente Parlamentar 
Ambientalista 

José Aroudo Mota - Coordenador de Meio Ambiente da 
Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos do Ipea; 
Alexandre Almir Ferreira Rivas – Coordenador-Geral do 
Projeto Piatam;  
Ana Maria Oliveira de Souza - Coordenadora-Geral de 
Estudos Econômicos e Empresariais (Representante da 
Suframa); 
Antonio Carlos da Silva - Presidente da Federação das 
Indústrias do Amazonas (Fieam); 
Marcia Perales Mendes Silva - Reitora da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam); 
Marilene Correa - Reitora da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA); 
José Alberto da Costa Machado - Pesquisador da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 

23/9/2009 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS E 
POTENCIAIS 
MERCADOS DE CARBONO 
PARA A AMAZÔNIA 
(Requerimentos 549/2009-
CAINDR - Dep. Silas Câmara; 
267/2009-CMADS - Dep. 
Roberto Rocha) 
- Conjunta com a Comissão de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) 

Alberto Carlos Lourenço Pereira - Subsecretário de 
Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE);  
Hannah Murray - Gerente do Grupo Katoomba na América 
Tropical (Washington - Estados Unidos) 

24/9/2009 

MEIOS PARA A 
REGULAMENTAÇÃO DA 
CRIAÇÃO, 

Nathan Belcavello de Oliveira - Geólogo do Ministério das 
Cidades; 
Gilmar Dominici - Assessor da Subchefia de Assuntos 

30/9/2009 
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INCORPORAÇÃO, FUSÃO E 
DESMEMBRAMENTO DE 
MUNICÍPIOS 
(Requerimento 564/2009 - Dep. 
Zé Geraldo) 

Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República (SAD);  
Eduardo Coutinho - Subsecretário-Adjunto do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda 

CRISE NA SAÚDE 
INDÍGENA NO MUNICÍPIO 
DE SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA (AM), NA 
ÁREA CONHECIDA COMO 
CABEÇA DO CACHORRO 
(Requerimento 579/2009 - Dep. 
Silas Câmara e Dep. Janete 
Capiberibe) 

Aloysio Guapindaia - Presidente Substituto da Fundação 
Nacional do Índio (Funai); 
Wanderley Guenka - Diretor do Departamento de Saúde 
Indígena da Fundação Nacional da Saúde (Funasa); 
Domingos Sávio Camico Agudelos - Diretor do Centro 
Amazônico de Formação Indígena da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(Cafi/Coiab); 
Álvaro Tukano - Coordenador do Instituto Indígena 
Brasileiro para Propriedade Intelectual (Inbrapi); 
Hélio Morito Shinoda - Coordenador Nacional do Programa 
Luz para Todos do Ministério de Minas e Energia (MME) 
Henrique Luduvice - Coordenador do Programa Luz para 
Todos nas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
(Eletronorte); 
Robson de Bastos - Coordenador Estadual do Programa Luz 
para Todos do Ministério de Minas e Energia (MME)-AM;  
Radyr Gomes de Oliveira - Assistente do Programa Luz 
para Todos da Amazonas Energia 

30/9/2009 

PORTARIA N.º 152/2008(MT) 
RELATÓRIO DO GRUPO 
DE TRABALHO DE 
TRANSPORTE FLUVIAL 
DE PASSAGEIROS E 
CARGAS 
(Requerimento 408/2008 - Dep. 
Vanessa Grazziotin e Dep. 
Perpétua Almeida; 475/2009 - 
Dep. Silas Câmara) 

Pedro da Costa Carvalho - Secretário de Fomento para 
Ações de Transportes, do Ministério dos Transportes; 
José Roberto Bueno Júnior - Capitão-de-mar-e-Guerra;  
José Alex Botelho de Oliva - Superintendente de Navegação 
Interior da Agência Nacional de Transportes Aquaviário 
(Antaq) 

20/10/2009 

PREÇOS E A CONSTANTE 
PARALISAÇÃO DAS OBRAS 
PÚBLICAS CONTRATADAS 
JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA 
REGIÃO NORTE 
(Requerimento 541/2009 - Dep. 
Sebastião Bala Rocha) 

Wagner Rosa da Silva - Diretor de Auditoria da Área de 
Infraestrutura da Controladoria Geral da União (CGU); 
Odailson Benjamin - Coordenador de Obras do Amapá; 
Clóvis Marcelo Dias Bueno - Gerente Nacional de Padrões 
e Planejamento da Caixa Econômica Federal (CEF) 

21/10/2009 

FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NOS 
MUNICÍPIOS DE PEDRA 
BRANCA DO AMAPARÍ, 
SERRA DO NAVIO E 
OUTROS NO ESTADO DO 
AMAPÁ 
(Requerimento 581/2009 - Dep. 
Janete Capiberibe) 

José Assad Thomé Júnior - Assessor da Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 
Raimundo Nonato De Souza Miranda - Vice-Prefeito de 
Pedra Branca do Amapari-AP; 
Wady Charone Júnior - Diretor de Produção e 
Comercialização da Eletronorte; 
Camilo Capiberibe - Deputado Estadual (PSB-AP); 
Ricardo Gonçalves Rios - Assessor do Presidente 
(Eletronorte);  
Amiraldo Pereira Bastos - Representante da Associação de 
Moradores de Pedra Branca do Amapari-AP 

22/10/2009 

A CARÊNCIA DE POLICIAIS 
FEDERAIS NO ESTADO DO 
AMAZONAS E NA 
AMAZÔNIA, COM A MAIS 
EXTENSA ÁREA DE 
FRONTEIRA DO PAÍS 

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto - Secretário Executivo do 
Ministério da Justiça; 
Joaquim Mesquita - Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia 
Federal;  
Francisco Carlos Sabino - Diretor de Relações do Trabalho 
da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) 

28/10/2009 
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(Requerimento 599/2009 - Dep. 
Silas Câmara). 
CONSTANTES APAGÕES DE 
ENERGIA NOS ESTADOS DO 
AMAZONAS E DO AMAPÁ 
(Requerimentos 584/2009 - Dep. 
Marcelo Serafim; 612/2009 – 
Dep. Antônio Feijão e Dep. Dalva 
Figueiredo) 

Robésio Maciel Sena - Diretor do Departamento de 
Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas 
e Energia (MME); 
Flávio Decat de Moura - Diretor de Distribuição das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás); 
Wady Charone Júnior - Diretor de Produção e 
Comercialização das Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
S.A. (Eletronorte); 
Marco Antônio de Oliveira Villela - Gerente Regional de 
Consumidor da Região Norte (BR Distribuidora);  
Alessandro D’Afonseca Cantarino - Assessor da 
Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

10/11/2009 

PL 6.077/2009, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE 
RESTRINGE O PLANTIO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR NA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 583/2009 - Dep. 
Silas Câmara e Dep. Antônio 
Feijão) 

Alexandre Betinardi Strapasson - Diretor do Departamento 
de Cana-de-Açúcar e Agroenergia da Secretaria de 
Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura; 
Roberto Vizentin - Diretor de Zoneamento Territorial do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA); 
Alexander Estermann - Consultor de Agronegócio da Maity 
Bioenergia e do Polo de Mato Grosso do Sul e do Norte;  
Jorge dos Santos - Diretor Executivo do Sindicato das 
Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso 
(Sindálcool-MT), representando a União da Indústria de 
Cana-de-açúcar (Unica) 

11/11/2009 

TRÁFEGO AÉREO NA 
AMAZÔNIA LEGAL E A 
PRIVATIZAÇÃO DOS 
AEROPORTOS 
BRASILEIROS 
(Requerimentos 439/2009 - Dep. 
Zé Geraldo, Dep. Silas Câmara e 
Dep. Natan Donadon; 443/2009 - 
Dep. Perpetua Almeida; 546/2009 
- Dep. Janete Capiberibe) 

Fernando Antônio Ribeiro Soares - Diretor do 
Departamento de Política de Aviação Civil do Ministério da 
Defesa; 
Alberto Carlos Lourenço Pereira - Subsecretário de 
Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR); 
José Soares Lima - Gerente de Navegação da 
Superintendência Regional do Norte (SRNO) da Infraero; 
Rogério Teixeira Coimbra - Gerente de Regulação 
Econômica da Anac; 
Jacques Salomon Crispim Soares Pinto - Assessor Técnico 
da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional do 
Ministério da Integração Nacional; 
Marcelo Barros Gomes - Diretor Técnico da Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização do Tribunal de Contas da 
União (TCU);  
Célio Barros de Lima – Secretário-Geral do Sindicato 
Nacional dos Aeroportuários (Sina) 

17/11/2009 

SITUAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS NA AMAZÔNIA 
E O RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS 
PREVIDENCIÁRIOS DOS 
POVOS INDÍGENAS, 
EXTRATIVISTAS E 
SEGURADOS ESPECIAIS 
(Requerimentos 604/2009 - Dep. 
Ilderlei Cordeiro; 573/2009 - 
Dep. Silas Câmara) 

Benedito Adalberto Brunca - Diretor de Benefício do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Ministério da 
Previdência Social; 
Irânia Maria da Silva Ferreira Marques - Coordenadora 
Geral de Promoção Social da Fundação Nacional do Índio 
(Funai); 
Marcos Apurinã - Coordenador-Geral da Coordenação das 
Nações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab); 
Valéria Paye - Representante da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab); 
Sebastião Alves Rodrigues Manchinery - Líder indígena 
pertencente ao Povo Manchinery 

18/11/2009 

VIABILIDADE ECONÔMICA 
E SOCIAL DAS ÁREAS DE 
LIVRE COMÉRCIO E 
ZONAS DE 

Welber Barral - Secretário de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 
Antônio Roberto Albuquerque Silva - Diretor do 
Departamento de Gestão dos Fundos de Desenvolvimento 

8/12/2009 



104 
 

PROCESSAMENTO DE 
EXPORTAÇÃO NA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(Requerimento 523/2009 - Dep. 
Eduardo Valverde) 

Regional do Ministério da Integração Nacional; 
Atalibio José Pegorini - Prefeito de Guajará-Mirim do 
Estado de Rondônia; 
Francisco Derval da Rocha Furtado - Presidente da 
Assembleia Geral da Associação Comercial de Roraima;  
Cícero Alves de Noronha Filho - Diretor de Comunicações 
da Associação Comercial Industrial e Serviços de Guajará-
Mirim do Estado de Rondônia (ACISGM-RO). 

SISTEMA DE ACESSO 
BANDA LARGA NO ESTADO 
DO AMAPÁ 
(Requerimento 5472009 - Dep. 
Sebastião Bala Rocha e Dep. 
Silas Câmara) 

Roberto Pinto Martins - Secretário de Telecomunicações do 
Ministério das Comunicações; 
Rafael Gomes França - Assessor Internacional da Secretaria 
de Programas Regionais do Ministério da Integração 
Nacional; 
Nelson Mitsuo Takayanagi – Gerente-Geral de 
Comunicações Pessoais Terrestres, da Superintendência de 
Serviços Privados (SPV); 
José Benjamin Souza Carmo - Assistente do Presidente da 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte); 
Asiel Araújo - Representante do Governo do Amapá 

9/12/2009 

PL 6.077/09, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE 
RESTRINGE O PLANTIO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR EM 
81,5% DO TERRITÓRIO 
NACIONAL 
(Requerimento 619/2009 - Dep. 
Silas Câmara, Dep. Antonio 
Feijão, Dep. Asdrubal Bentes, 
Dep. Natan Donadon, Dep. 
Fernando Melo, Dep.Valtenir 
Pereira e Dep. Janete Capiberibe) 

Carlos Minc - Ministro de Estado do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 
 

9/12/2009 

PROVIDÊNCIAS QUE VÊM 
SENDO TOMADAS PELOS 
MINISTÉRIOS DAS 
CIDADES, DA DEFESA, DO 
ESPORTE E DO TURISMO  
COM VISTAS À 
REALIZAÇÃO DA COPA 
DO MUNDO DE 2014 NOS 
ESTADOS DA AMAZÔNIA 
LEGAL E NO PAÍS 
(Requerimento 617/2009 - Dep. 
Silas Câmara, Dep. Asdrubal 
Bentes, Dep. Natan Donadon, 
Dep. Fernando Melo e Dep. 
Valtenir Pereira) 

Nelson Jobim - Ministro de Estado do Ministério da Defesa 15/12/2009 

Fonte: SILEG e relatórios anuais da CAINDR 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (15) 
2010 

TEMAS CONVIDADOS DATA 
NOVO CÓDIGO 
FLORESTAL 
BRASILEIRO 
(Requerimento 644/2010 - 
Dep. Sergio Petecão e Dep. 
Marcelo Serafim) 
  
 

Deputado Moacir Micheletto (PMDB/PR) - Presidente da 
Comissão Especial PL 1876/99 - Código Florestal Brasileiro; 
Deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP) - Relator da Comissão 
Especial PL 1876/99 - Código Florestal Brasileiro 

24/3/2010 
 

REPASSES DE VERBAS 
PÚBLICAS DA ÁREA DE 
SAÚDE PARA ONGs NO 
AMAZONAS 
(Requerimento 641/2010 - 
Dep. Marcelo Serafim e 
Dep. Sergio Petecão) 
  
 

Rosangela Barreto Marques de Oliveira - Coordenadora-Geral 
de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena da Funasa e 
Representante do Ministério da Saúde 
 

7/4/2010 
 

CONFLITOS ENTRE 
BRASILEIROS E 
FRANCESES NA ÁREA 
DE FRONTEIRA DO 
BRASIL COM A 
GUIANA FRANCESA 
(Requerimento 645/2010 - 
Dep. Dalva Figueiredo)  
  
 

Luiza Lopes da Silva - Ministra de Estado Chefe da Divisão de 
Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores; 
General de Brigada Mário Lúcio Alves De Araújo - 
Comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, do 
Ministério da Defesa, sediada em Marabá, no Estado do Pará; 
Deputado Paulo José da Silva Ramos - Deputado Estadual -
Estado do Amapá; 
Christoph Bernhard Jaster - Chefe do Parque Nacional 
Montanha do Tumucumaque do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio); 
Kelly Bonack - Chefe Substituta do Parque Nacional do Cabo 
Orange do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 
(ICMBio) 

13/4/2010 

OS SERVIÇOS DE 
INTERNET E 
TELEFONIAS FIXA E 
MÓVEL NOS ESTADOS 
DO AMAZONAS E DO 
AMAPÁ 
(Requerimentos 633/2010 e 
638/2010 - Dep. Janete 
Capiberibe, Dep. Marcelo 
Serafim e Dep. Sergio 
Petecão) 
  
 

Jovino Francisco Filho - Gerente de Projetos da Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações; 
Nelson Mitsuo Takayanagi – Gerente-Geral de Comunicações 
Pessoais Terrestres da Superintendência de Serviços Privados 
da Anatel; 
Walter Calil Jabur – Gerente-Geral de Qualidade da 
Superintendência de Serviços Públicos da Anatel; 
Edvaldo Miron da Silva - Assessor de Relações Institucionais 
da Abrafix; 
Luiz de Melo Júnior - Presidente da Acel 

14/4/2010 

AÇÕES 
COMPENSATÓRIAS 
PELAS USINAS DO RIO 
MADEIRA E A 
UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
NA AMAZÔNIA 
(Requerimentos 629/2010 - 
Dep. Eduardo Valverde e 
Dep. Bene Camacho; 
634/2010 - Dep. Vanessa 
Grazziotin e Dep. Lupércio 
Ramos) 

Guilherme De Almeida - Diretor de Licenciamento do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama); 
Antonio Luiz Abreu Jorge - Diretor de Meio Ambiente de 
Sustentabilidade do Consórcio de Energia Sustentável do 
Brasil; 
Carlos Hugo Annes de Araújo - Diretor Estatutário da UHE 
Hidrelétrica Santo Antônio; 
Ney Maranhão - Superintendente de Planejamento de Recursos 
Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA) 

28/4/2010 
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FUNDO AMAZÔNIA: 
APLICAÇÃO E 
CRITÉRIOS PARA 
LIBERAÇÃO DE 
RECURSOS 
(Requerimento 630/2010 - 
Dep. Eduardo Valverde) 

Mauro Oliveira Pires - Diretor de Políticas para o Combate ao 
Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente; 
Sergio Eduardo Weguelin Vieira - Superintendente da Área de 
Meio Ambiente do BNDES; 
Claudia Soares Costa - Chefe do Departamento de Gestão do 
Fundo Amazônia do BNDES; 
Rafael Lopes Torres - Secretário da 8ª Secretaria de Controle 
Externo do TCU; 
Oduval Lobato Neto - Gerente Executivo da Unidade de 
Programas Governamentais do Banco da Amazônia 

4/5/2010 

OPERAÇÃO 
MATRINXÃ NO 
MUNICÍPIO DE 
LÁBREA (AM) 
(Requerimento 650/2010 - 
Dep. Marcelo Serafim e 
Dep. Átila Lins)  
  
 

Gean Campos de Barros - Prefeito do Município de Lábrea; 
José Maria Carneiro de Oliveira - Associação dos 
Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus; 
Nádia Ferreira - Secretária de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas; 
Pastor Antônio Vasconcelos - Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Assembleia de Deus da Reserva 
Extrativista do Rio Ituxi; 
Graco Diniz Fregapani - Presidente do Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas (Ipaam); 
Rômulo José Fernandes Barreto Mello - Presidente do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

5/5/2010 

PLANO BRASIL 2022 
(Requerimentos 647/2010-
CAINDR - Dep. Marcelo 
Serafim; 292/2010-CDEIC - 
Dep. Dr. Ubiali; 321/2010-
CMADS - Dep. Jorge 
Khoury) 
- Conjunta com a Comissão 
de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e 
Comércio (CDEIC) e a 
Comissão de Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS)   

Samuel Pinheiro Guimarães - Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República 

12/5/2010 

ZONEAMENTO 
SOCIOECONÔMICO DA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 659/2010 - 
Dep. Eduardo Valverde)  
  

Roberto Vizentin - Diretor do Departamento de Zoneamento 
Territorial do Ministério do Meio Ambiente;  
Júlio Miragaya - Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão 
Territorial da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integração Nacional 

25/5/2010 

REFORMA DA BR 319 E 
DE OUTRAS GRANDES 
RODOVIAS DA 
AMAZÔNIA 
(Requerimento 642/2010 - 
Dep. Marcelo Serafim e 
Dep. Sergio Petecão) 

Marcelo Perrupato - Secretário de Política Nacional de 
Transportes do Ministério dos Transportes; 
Pedro Alberto Bignelli - Diretor de Licenciamento do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama); 
Rafael Jardim - Gerente de Divisão da Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Patrimônio do Tribunal de Contas da 
União; 
Marcelo Cardoso - Auditor Federal de Controle Externo do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 

26/5/2010 

PLANO NACIONAL DE 
COMBATE À 
DESERTIFICAÇÃO NA 
AMAZÔNIA E NO 
NORDESTE 
(Requerimento 648/2010 - 
Dep. Eduardo Valverde)  

Egon Krakhecke - Secretário da Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente; 
Luciano Evaristo - Diretor de Proteção Ambiental do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama); 
Iedo Bezerra Sá - Engenheiro Florestal Pesquisador da 

8/6/2010 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

DEFASAGEM 
SALARIAL DOS 
PERITOS FEDERAIS E 
AGRÁRIOS DO INCRA 
(Requerimento 673/2010 - 
Dep. Valtenir Pereira)   

Gilmar Amaral - Presidente da Associação Nacional dos 
Engenheiros Agrônomos do Incra (Assinagro) 

9/6/2010 

MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 
PELA CRIAÇÃO DO 
PARQUE NACIONAL 
MONTANHAS DO 
TUMUCUMAQUE 
(Requerimento 628/2009 - 
Dep. Dalva Figueiredo e 
Dep. Evandro Milhomen) 

Antonio Carlos da Silva Farias - Secretário Especial de 
Desenvolvimento Econômico do Governo do Amapá; 
Paulo Sérgio Ribeiro - Coronel da Reserva Remunerada da 
Aeronáutica do Ministério da Defesa; 
Christoph Bernhard Jasper - Chefe do Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque; 
Raimundo Agnaldo Rocha - Prefeito do Município de 
Oiapoque; 
Raimundo Nonato Souza Miranda – Vice-Prefeito do 
Município de Pedra Branca do Amapari (AP); 
Francina Pereira da Silva Santos - Prefeita do Município de 
Serra do Navio (AP); 
Euricélia Mello Cardoso - Prefeita do Município de Laranjal 
Jari (AP) 

9/6/2010 
 
 

PARTILHA DO FUNDO 
DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS 
ENTRE AS CAPITAIS 
(Requerimento 667/2010 - 
Dep. Maria Helena)  
 

Eduardo Pereira Nunes - Presidente do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 
Maurício de Albuquerque Wanderley - Secretário de 
Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da 
União (TCU); 
Raul de Jesus Lustosa Filho - Prefeito de Palmas-TO; 
Getúlio Alberto de Souza Cruz - Secretário de Planejamento 
de Boa Vista-RR; 
Prof. José Hamilton Gondim Silva - Ex-Reitor da 
Universidade de Roraima 
Carlos Tadeu Zerbini - Secretário de Planejamento e Gestão da 
Prefeitura de Palmas 

16/6/2010 

O TRÁFICO DE ÁGUA 
DOCE NO BRASIL 
(Requerimento 662/2010 - 
Dep. Lupércio Ramos) 
 

Contra-Almirante Monteiro Dias - Comando de Operações 
Navais do Ministério da Defesa; 
Silvano Silvério da Costa - Secretário de Recursos Hídricos do 
Ministério do Meio Ambiente; 
Antonio Félix Domingues - Coordenação de Articulação e 
Comunicação da Agência Nacional de Águas (ANA); 
Luiz Pontel de Souza - Diretor Executivo da Polícia Federal; 
Ilma de Camargo Pereira Barcellos - Membro da Comissão de 
Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - 
ES) 

22/6/2010 

Fonte: SILEG e relatórios anuais da CAINDR 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Atos da Mesa e do Presidente da CD, Projeto de Resolução e Resolução da Casa 
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Ato do Presidente de 02/03/2011 

Delega aos Presidentes de Comissões 

Permanentes competência para autorizar a realização 

de eventos com ônus necessários à organização de 

audiências públicas, seminários e eventos correlatos 

à apreciação de matérias no âmbito de competência 

de cada Comissão Permanente.  

Considerando a necessidade de agilizar a tramitação de processos relativos à organização de 

eventos patrocinados pelas Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados relativos a 

Audiências Públicas, Seminários e eventos afins que visam fomentar o debate em torno das 

matérias em apreciação no âmbito de cada Comissão, o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, com fundamento no artigo 17, inciso III, alínea "c", do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados  

RESOLVE:  

 

     Art. 1º Os Presidentes das Comissões Permanentes e da Representação Brasileira no 

Parlamento do Mercosul ficam autorizados a realizar eventos com ônus, até o limite anual 

máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinados a fomentar a discussão em torno das 

matérias em apreciação no âmbito de competência de cada Comissão.  

 

      Parágrafo único. Em razão da competência imposta pelo artigo 29 da Resolução do 

Congresso Nacional n. 01/2006 , o Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização fica autorizado a realizar eventos com despesas de até o dobro do 

limite estabelecido no caput.  

 

     Art. 2º As despesas decorrentes das atividades previstas no artigo 1º somente poderão ser 

atendidas por meio dos contratos mantidos pela Câmara dos Deputados e por serviços já 

disponibilizados pelos órgãos técnicos da Casa, limitados aos seguintes itens:  

 a) passagens aéreas;  

 b) hospedagem e alimentação exclusivamente dos convidados;  

 c) organização de eventos;  
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 d) confecção de material de divulgação;  

 e) 
confecção de separatas e demais publicações, cujo conteúdo é de responsabilidade do 

Presidente da Comissão e deverá obedecer à legislação em vigor.  

      § 1° O Presidente da Comissão poderá autorizar emissões de passagens aéreas e 

pagamento de diárias para deslocamentos de parlamentares e servidores em missões 

emergenciais em casos de graves violações de direitos humanos ou contra a ordem constituída 

e o erário público.  

     § 2º As estimativas de custos dos eventos, com indicação dos recursos materiais, 

tecnológicos e humanos necessários à sua realização, deverão ser encaminhadas, por 

intermédio do Departamento de Comissões, ao Diretor-Geral para a autorização das despesas, 

em tempo hábil para a concretização dos eventos.  

     § 3° Quando se tratar de serviços fornecidos pelos diversos órgãos da Casa, os custos dos 

materiais utilizados deverão ser informados ao Departamento de Comissões, que é o órgão 

responsável por controlar o limite estabelecido no artigo 1° deste Ato.  

 

     Art. 3º A Secretaria de cada Comissão é responsável pela verificação dos requisitos 

regimentais para realização dos eventos em especial, os seguintes:  

     I) aprovação prévia do evento, pelo Plenário da Comissão, devendo os nomes dos 

convidados representar, proporcionalmente, opiniões plurais relativas ao tema em debate.  

     II) pertinência do tema com as matérias afetas ao escopo temático de cada Comissão.  

     Parágrafo único. Caso o requerimento aprovado não relacione os nomes dos convidados 

participantes do evento ou haja algum impedimento dos designados pelo Colegiado, fica o 

Presidente da Comissão responsável pela designação ou pela substituição de tais nomes.  

 

     Art. 4º Os eventos que envolvam a participação de mais de uma Comissão Permanente 

terão seus custos rateados conforme os ajustes firmados pelos seus respectivos presidentes, 

nunca extrapolando o limite estabelecido no artigo 1º deste Ato. 

 

     Art. 5º As Comissões Permanentes deverão fazer o seu planejamento anual de forma a não 

ultrapassar o limite estabelecido neste Ato.  
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     Art. 6° A Diretoria-Geral ficará responsável por adequar os contratos de modo a atender de 

forma eficiente as demandas das Comissões Permanentes, alocando os recursos orçamentários 

suficientes para tal finalidade. 

 

     Art. 7º O Presidente da Câmara dos Deputados deverá autorizar previamente os gastos que, 

excepcionalmente, ultrapassarem o limite estabelecido neste Ato e deverá, também, resolver 

os casos omissos. 

 

 

     Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência, 2 de março de 2011. 

MARCO MAIA 

Presidente 

 

Publicação:  

Diário da Câmara dos Deputados - Suplemento - 03/03/2011 , Página 3 (Publicação Original)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°;21 DE 1995. 

(Do Sr. Deputado ANIVALDO VALE) 
Cria a Comissão Permanente da 

Amazônia, alterando o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. 

A Câmara dos Deputados resolve: , 
Art. 1º| É acrescentado o inciso XV ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e que 
terá o seguinte teor: 

XV - Comissão da Amazônia: 
a) Integração regional e limites legais; 
b ) Valorização econômica; 
c) Assuntos indígenas; 
d) Caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação; 
e) Exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos; 
f) Turismo. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
• A Constituição de 1988, de forma clara, reconhece a importância das Regiões e dos Organismos 
regionais, que nada mais são que a expressão jurídicade fato sócio-econômico típico de país de dimensões 
continentais como o nosso. 
 Assim é que, e notadamente no que toca às regiões em desenvolvimento, vamos encontrar no art. 43 da 
Constituição Federal a previsão de diversos incentivos às mesmas, visando o desenvolvimento e a redução das 
desigualdades regionais. Em diversas outras passagens igualmente a Constituição Federal prevê diversas formas 
de incentivos às regiões menos favorecidas e reduzir as (por vezes gritantes) desigualdades regionais, seja 
através de ajuda econômica pura e simples seja através de beneficíos tributários e programas sociais. 
 De outro lado, no tocante à questão da Amazônia, é de se notar a ausência, no texto constitucional, de 
uma preocupação do legislador mais condizente com a importância, que ultrapassa nossas fronteiras, do 
fenômeno. Assim , salvo a Comissão a ser criada nos termos do art. 12 do ADCT, o que não passou de mera 
intenção como sabido, nada há na Carta de 1988 que espelhe a preocupação obrigatória com a Amazônia. 
 Então, e tendo por precursora a Comissão especial da Amazônia que funcionou nesta Casa na década de 
70 (art. 31, IH, "b" da Resulução nº 30/1972), é assim que justifica-se a criação desta Comissão, haja vista as 
graves lacunas nos textos legais e a importância, potencial e peculiaridades (sociais, econômicas, fisicas, 
políticas e jurídicas) da região, que fazem do fenômeno merecedor de tratamento em Colegiado especial. 
, 
E de assinalar, também, que logo após a divulgação do resultado das eleições de 3 de outubro do ano passado, foi 
deflagrado um movimento suprapartidário das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado que compõem a 
Amazônia, com objetivos bem claros e definidos, no sentido de propor ações para tornar efetivas as condições de 
desenvolvimento da região, bem como criar mecanismos para o exame de problemas que estejam afetos à área. 
Ao mesmo tempo, com a união de esforços dos parlamentares amazônicos - que se constituem numa força 
considerável no Congresso, de cerca de 100 parlamentares - poder-se-ia obter grande potencial de decisão 
quando do encaminhamento e tomada de decisão sobre questões que digam respeito à região Amazônica. 
 Entre as diversas ações propostas no documento que foi elaborado e ~ aprovado nessa reunião - a 
CARTADA AMAZONIA - consta a de se criar comissões, na Câmara e no Senado, para tratar sobre a 
Amazônia.  
 Em consonância com essa deliberação é que tomei a decisão de apresentar o presente projeto. 
 Creio firmemente - e nesse sentido tenho absoluta certeza de que conto com o apoio incondicional de 
todos os parlamentares da Amazônia e de outras regiões - que é oportuna e necessária, nesse momento da vida 
brasileira, a criação de uma Comissão permanente da Amazônia na Câmara dos Deputados que, sem dúvida 
nenhuma, se constituirá num fórum apropriado para análise, discussão e, finalmente, formulação de questões 
eminentemente voltadas para o tema "Amazônia" . 
 A viabilização dessa Comissão nos permitirá legislar adequadamente para essa grande região brasileira, 
que já há muito está a merecer tratamento regimental condizente com sua importância. 

 
Sala das Sessões, em 4 de abril de 1995 

 
Dep. ANIVALDO VALE 

PPR\PA
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Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 1996 (Oriundo do PRC 21/1995 do Dep. 
Anivaldo Vale) 

Altera os arts. 26, § 2º, e 32, incisos V e XI, do Regimento Interno.  

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:  

 

     Art. 1º O § 2º do art. 26 e os incisos V e XI do art. 32, renumerado pela Resolução nº 

77/95, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26. ................................................................................... 

.................................................................................................  

 

§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma 

Comissão Permanente, ressalvada a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento 

Regional e de Direitos Humanos. 

................................................................................................." 

  

"Art. 32. .................................................................................... 

...................................................................................................  

 

V - Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional.  

 a) 

assuntos relativos à região amazônica especialmente: 
1 - integração regional e limites legais; 
2 - valorização econômica; 
3 - assuntos indígenas; 
4 - caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação; 
5 - exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos; 
6 - turismo; 
7 - desenvolvimento sustentável;  

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

 
XI - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:  

 a) 
relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e 
científicas com outros países, relações com entidades internacionais 
multilaterais e regionais;  

 b) política externa brasileira; serviço exterior brasileiro; 

 c) 
tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos da 
política externa;  
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 d) 
direito internacional público; ordem jurídica internacional; nacionalidade; 
cidadania e naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e 
imigração;  

 e) 
autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República se ausentar 
do território nacional;  

 f) 
política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades de informação e 
contra-informação; segurança pública e seus órgãos institucionais;  

 g) 
Forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; serviço militar e 
prestação civil alternativa; passagem de forças estrangeiras e sua permanência 
no território nacional; envio de tropas para o exterior;  

 h) 
assuntos atinentes à faixa de fronteiras e áreas consideradas indispensáveis à 
defesa nacional;  

 i) 
direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, aeronáutico e 
espacial;  

 j) 
litígios internacionais; declaração de guerra; condições de armistício ou de 
paz; requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de 
guerra;  

 l) 
assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao 
tráfico ilícito de entorpecentes;  

 m) 
outros assuntos pertinentes ao seu campo temático; 
...................................................................................... " 

 

     Art. 2º Esta resolução entra em vigor em 15 de fevereiro de 1997.  

Câmara dos Deputados, 11 de dezembro de 1996. 

LUÍS EDUARDO, 

Presidente.  
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Resolução da Câmara dos Deputados nº 20, de 2004 

Dá nova redação aos arts. 25, 26, 29, 32 e 39 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. 

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:  
 
     Art. 1º O caput e o § 2º do art. 25 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões Permanentes será 
estabelecido por Ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos trabalhos 
das sessões legislativas de cada legislatura, prevalecendo o quantitativo anterior 
enquanto não modificado. 
...........................................................................................................................................
..  
 
§ 2º Nenhuma Comissão terá mais de doze centésimos nem menos de três e meio 
centésimos do total de Deputados, desprezando-se a fração. 
...........................................................................................................................................
..." (NR) 

 
     Art. 2º  O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 26.  
................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
...  
 
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma 
Comissão Permanente." (NR) 

 
     Art. 3º O art. 29 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 29. As Comissões Permanentes poderão constituir, sem poder decisório:  
 
I - Subcomissões Permanentes, dentre seus próprios componentes e mediante proposta 
da maioria destes, reservando-lhes parte das matérias do respectivo campo temático ou 
área de atuação; 
...........................................................................................................................................
...  
 
§ 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá contar com mais de 3 (três) 
Subcomissões Permanentes e de 3 (três) Subcomissões Especiais em funcionamento 
simultâneo.  
 
§ 2º O Plenário da Comissão fixará o número de membros de cada Subcomissão, 
respeitado o princípio da representação proporcional, e definirá as matérias reservadas 
a tais Subcomissões, bem como os objetivos das Subcomissões Especiais.  
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§ 3º No funcionamento das Subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições 
deste Regimento relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes." (NR) 

 
     Art. 4º O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos 
ou áreas de atividade:  
 
I - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:  

 a) 

política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profissional, 
destacadamente:  
1 - organização do setor rural; política nacional de cooperativismo; condições 
sociais no meio rural; migrações rural-urbanas; 
2 - estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, à pesquisa e 
experimentação agrícolas; 
3 - política e sistema nacional de crédito rural; 
4 - política e planejamento agrícola e política de desenvolvimento tecnológico 
da agropecuária; extensão rural; 
5 - seguro agrícola; 
6 - política de abastecimento, comercialização e exportação de produtos 
agropecuários, marinhos e da aqüicultura; 
7 - política de eletrificação rural; 
8 - política e programa nacional de irrigação; 
9 - vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; 
10 - padronização e inspeção de produtos vegetais e animais; 
11 - padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos agrotóxicos 
nas atividades agropecuárias; 
12 - política de insumos agropecuários; 
13 - meteorologia e climatologia;  

 b) 

política e questões fundiárias; reforma agrária; justiça agrária; direito agrário, 
destacadamente:  
1 - uso ou posse temporária da terra; contratos agrários; 
2 - colonização oficial e particular; 
3 - regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação; 
4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas 
estrangeiras e na faixa de fronteira; 
5 - alienação e concessão de terras públicas;  

 
II - Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional:  

 a) 

assuntos relativos à região amazônica, especialmente: 
1 - integração regional e limites legais; 
2 - valorização econômica; 
3 - assuntos indígenas; 
4 - caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação; 
5 - exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos; 
6 - turismo; 
7 - desenvolvimento sustentável;  
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 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 regionais de 
desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais;  

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

 e) 
assuntos de interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios e no 
Distrito Federal;  

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

 g) migrações internas; 
 
III - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:  

 a) 
desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência e 
tecnologia e organização institucional do setor; acordos de cooperação com 
outros países e organismos internacionais;  

 b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional; 

 c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa; 

 d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão; 

 e) 
assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, telemática 
e robótica em geral;  

 f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos; 

 g) 
serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e de 
transmissão de dados;  

 h) 
outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens;  

 i) política nacional de informática e automação e de telecomunicações; 

 j) regime jurídico das telecomunicações e informática; 
 
IV - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:  

 a) 
aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de 
projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas 
Comissões;  

 b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição; 

 c) 
assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em 
consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou 
em razão de recurso previsto neste Regimento;  

 d) 
assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do 
Estado, à organização dos Poderes e às funções essenciais da Justiça;  

 e) 
matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, 
processual, notarial;  

 f) 
Partidos Políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e 
eleições;  

 g) registros públicos; 
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 h) desapropriações; 

 i) 
nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros; 
emigração e imigração;  

 j) intervenção federal; 

 l) uso dos símbolos nacionais; 

 m) 
criação de novos Estados e Territórios; incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios;  

 n) transferência temporária da sede do Governo; 

 o) anistia; 

 p) 
direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Deputado, nas hipóteses 
dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal; pedidos de licença 
para incorporação de Deputados às Forças Armadas;  

 q) redação do vencido em Plenário e redação final das proposições em geral; 
 
V - Comissão de Defesa do Consumidor:  
 a) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; 

 b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; 

 c) 
composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e 
serviços;  

 
VI - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:  
 a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais; 

 b) assuntos relativos à ordem econômica nacional; 

 c) 
política e atividade industrial, comercial e agrícola; setor econômico terciário, 
exceto os serviços de natureza financeira;  

 d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais; 

 e) 
comércio exterior; políticas de importação e exportação em geral; acordos 
comerciais, tarifas e cotas;  

 f) 
atividade econômica estatal e em regime empresarial; programas de 
privatização; monopólios da União;  

 g) 
proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de natureza financeira e 
tributária, às empresas brasileiras de capital nacional;  

 h) 
cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade econômica, 
exceto quando relacionados com matéria própria de outra Comissão;  

 i) 
regime jurídico das empresas e tratamento preferencial para microempresas e 
para empresas de pequeno porte;  

 j) 
fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas; diretrizes e 
bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado; planos 
nacionais e regionais ou setoriais;  

 l) 
matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar; direito 
econômico;  

 m) propriedade industrial e sua proteção; 
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 n) registro de comércio e atividades afins; 

 o) 
políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e qualidade 
industrial;  

 
VII - Comissão de Desenvolvimento Urbano:  

 a) 

assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desenvolvimento 
urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; habitação e sistema 
financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e 
saneamento ambiental;  

 b) 
matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico-urbanística do 
território; planos nacionais e regionais de ordenação do território e da 
organização político-administrativa;  

 c) política e desenvolvimento municipal e territorial; 

 d) matérias referentes ao direito municipal e edílico; 

 e) 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões integradas de 
desenvolvimento e microrregiões.  

 
VIII - Comissão de Direitos Humanos e Minorias:  

 a) 
recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça ou 
violação de direitos humanos;  

 b) 
fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à 
proteção dos direitos humanos;  

 c) 
colaboração com entidades não-governamentais, nacionais e internacionais, 
que atuem na defesa dos direitos humanos;  

 d) 
pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no 
mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de 
subsídios para as demais Comissões da Casa;  

 e) 
assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios e às 
comunidades indígenas; regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios;  

 f) preservação e proteção das culturas populares e étnicas do País; 
 
IX - Comissão de Educação e Cultura:  

 a) 
assuntos atinentes à educação em geral; política e sistema educacional, em 
seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais; direito da 
educação; recursos humanos e financeiros para a educação;  

 b) 
desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, 
arqueológico, cultural, artístico e científico; acordos culturais com outros 
países;  

 c) 
direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento e expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação;  

 d) produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e conexos; 

 e) gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico nacional; 

 f) diversões e espetáculos públicos; datas comemorativas e homenagens cívicas; 
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X - Comissão de Finanças e Tributação:  

 a) 

sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas; mercado financeiro e 
de capitais; autorização para funcionamento das instituições financeiras; 
operações financeiras; crédito; bolsas de valores e de mercadorias; sistema de 
poupança; captação e garantia da poupança popular;  

 b) sistema financeiro da habitação; 

 c) sistema nacional de seguros privados e capitalização; 

 d) títulos e valores mobiliários; 

 e) regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros; 

 f) dívida pública interna e externa; 

 g) 

matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da 
Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição 
Federal; normas gerais de direito financeiro; normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;  

 h) 

aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que 
importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à 
sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual;  

 i) 
fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e 
do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos membros da 
magistratura federal;  

 j) 
sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias; normas gerais 
de direito tributário; legislação referente a cada tributo;  

 l) 
tributação, arrecadação, fiscalização; parafiscalidade; empréstimos 
compulsórios; contribuições sociais; administração fiscal;  

 
XI - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:  

 a) 
tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do art. 51, II, da 
Constituição Federal;  

 b) 

acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, sem prejuízo do exame por parte das demais Comissões nas 
áreas das respectivas competências e em articulação com a Comissão Mista 
Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal;  

 c) 
planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, após exame, 
pelas demais Comissões, dos programas que lhes disserem respeito;  

 d) 

representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato 
impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, 
elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto 
legislativo (Constituição Federal, art. 71, § 1º);  

 e) 
exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da União 
(Constituição Federal, art. 71, § 4º);  
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 f) 
requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou 
autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal, 
diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas da União;  

 
XII - Comissão de Legislação Participativa:  

 a) 
sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de 
classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto Partidos 
Políticos;  

 b) 
pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e 
culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a deste inciso;  

 
XIII - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:  

 a) 
política e sistema nacional do meio ambiente; direito ambiental; legislação de 
defesa ecológica;  

 b) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo; edafologia e desertificação; 

 c) desenvolvimento sustentável; 
 
XIV - Comissão de Minas e Energia:  
 a) políticas e modelos mineral e energético brasileiros; 

 b) 
a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e 
energético;  

 c) fontes convencionais e alternativas de energia; 

 d) pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos; 

 e) formas de acesso ao bem mineral; empresas de mineração; 

 f) política e estrutura de preços de recursos energéticos; 

 g) comercialização e industrialização de minérios; 

 h) fomento à atividade mineral; 

 i) regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos; 

 j) 
gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos; regime jurídico de 
águas públicas e particulares;  

 
XV - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:  

 a) 
relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e 
científicas com outros países; relações com entidades internacionais 
multilaterais e regionais;  

 b) política externa brasileira; serviço exterior brasileiro; 

 c) 
tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de 
política externa;  

 d) 
direito internacional público; ordem jurídica internacional; nacionalidade; 
cidadania e naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e 
imigração;  

 e) 
autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República ausentar-se 
do território nacional;  
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 f) 
política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades de informação e 
contra-informação;  

 g) 
Forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; serviço militar e 
prestação civil alternativa; passagem de forças estrangeiras e sua permanência 
no território nacional; envio de tropas para o exterior;  

 h) 
assuntos atinentes à faixa de fronteira e áreas consideradas indispensáveis à 
defesa nacional;  

 i) 
direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, aeronáutico e 
espacial;  

 j) 
litígios internacionais; declaração de guerra; condições de armistício ou de 
paz; requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de 
guerra;  

 m) outros assuntos pertinentes ao seu campo temático; 
 
XVI - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:  

 a) 
assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao 
tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas;  

 b) 
combate ao contrabando, crime organizado, seqüestro, lavagem de dinheiro, 
violência rural e urbana;  

 c) 
controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas de 
crime, e suas famílias;  

 d) matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais; 

 e) 
recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime 
organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações 
conexas que afetem a segurança pública;  

 f) 
sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de vista 
da segurança pública;  

 g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais; 

 h) 
fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governamentais de 
segurança pública;  

 i) 
colaboração com entidades não-governamentais que atuem nas matérias 
elencadas nas alíneas deste inciso, bem como realização de pesquisas, estudos 
e conferências sobre as matérias de sua competência;  

 
XVII - Comissão de Seguridade Social e Família:  
 a) assuntos relativos à saúde, previdência e assistência social em geral; 

 b) organização institucional da saúde no Brasil; 

 c) 
política de saúde e processo de planificação em saúde; sistema único de 
saúde;  

 d) 
ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, erradicação 
de doenças endêmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e 
imunizações;  

 e) assistência médica previdenciária; instituições privadas de saúde; 
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 f) medicinas alternativas; 

 g) higiene, educação e assistência sanitária; 

 h) atividades médicas e paramédicas; 

 i) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e hemoderivados; 

 j) exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos para a saúde; 

 l) 
saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de acidentes do 
trabalho urbano e rural;  

 m) alimentação e nutrição; 

 n) indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fármacos; 

 o) organização institucional da previdência social do País; 

 p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana, rural e parlamentar; 

 q) seguros e previdência privada; 

 r) 
assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, ao 
adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência;  

 s) regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e assistenciais; 

 t) 
matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso e à 
pessoa portadora de deficiência física ou mental;  

 u) direito de família e do menor; 
 
XVIII - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:  

 a) 
matéria trabalhista urbana e rural; direito do trabalho e processual do trabalho 
e direito acidentário;  

 b) contrato individual e convenções coletivas de trabalho; 

 c) 
assuntos pertinentes à organização, fiscalização, tutela, segurança e medicina 
do trabalho;  

 d) trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro; 

 e) política salarial; 

 f) política de emprego; política de aprendizagem e treinamento profissional; 

 g) 
dissídios individual e coletivo; conflitos coletivos de trabalho; direito de 
greve; negociação coletiva;  

 h) Justiça do Trabalho; Ministério Público do Trabalho; 

 i) 
sindicalismo e organização sindical; sistema de representação classista; 
política e liberdade sindical;  

 j) 
relação jurídica do trabalho no plano internacional; organizações 
internacionais; convenções;  

 l) relações entre o capital e o trabalho; 

 m) regulamentação do exercício das profissões; autarquias profissionais; 

 n) organização político-administrativa da União e reforma administrativa; 

 o) matéria referente a direito administrativo em geral; 

 p) matérias relativas ao serviço público da administração federal direta e 
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indireta, inclusive fundacional;  

 q) regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos; 

 r) regime jurídico-administrativo dos bens públicos; 

 s) prestação de serviços públicos em geral e seu regime jurídico; 
 
XIX - Comissão de Turismo e Desporto:  
 a) política e sistema nacional de turismo; 

 b) exploração das atividades e dos serviços turísticos; 

 c) 
colaboração com entidades públicas e não-governamentais nacionais e 
internacionais, que atuem na formação de política de turismo;  

 d) 
sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano nacional de 
educação física e desportiva;  

 e) normas gerais sobre desporto; justiça desportiva; 
 
XX - Comissão de Viação e Transportes:  

 a) 
assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos sistemas de 
transportes em geral;  

 b) 
transportes aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário; 
transporte por dutos;  

 c) ordenação e exploração dos serviços de transportes; 

 d) transportes urbano, interestadual, intermunicipal e internacional; 

 e) 
marinha mercante, portos e vias navegáveis; navegação marítima e de 
cabotagem e a interior; direito marítimo;  

 f) 
aviação civil, aeroportos e infra-estrutura aeroportuária; segurança e controle 
do tráfego aéreo; direito aeronáutico;  

 g) 
transporte de passageiros e de cargas; regime jurídico e legislação setorial; 
acordos e convenções internacionais; responsabilidade civil do transportador;  

 h) segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego. 
 
Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada Comissão 
Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles 
relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo 
da competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da 
Constituição Federal." (NR) 

 
     Art. 5º O caput do art. 39 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 39. As Comissões terão 1 (um) Presidente e 3 (três) Vice-Presidentes, eleitos por 
seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano 
subsequente, vedada a reeleição. 
........................................................................................................................................" 
(NR) 
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     Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 17 de março de 2004.  

Deputado JOÃO PAULO CUNHA,  
Presidente. 
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8.2. Portaria 

 
Portaria MT nº 152, de 11/06/2008, publicada em 12/06/2008. 

 
Institui, no âmbito do Ministério dos Transportes, Grupo de trabalho de Transporte Fluvial de 
Passageiros e Cargas, para diagnosticar a atual situação do transporte fluvial de passageiros e 
cargas no país e propor diretrizes para formulação de Políticas Públicas para o transporte 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 Federal e de vários setores ligados ao transporte fluvial 
de passageiros e cargas; resolve: 
 
Art 1° Instituir, no âmbito do Ministério dos Transportes, Grupo de trabalho de Transporte 
Fluvial de Passageiros e Cargas, com as seguintes atribuições:  
I - Diagnosticar a atual situação do transporte fluvial de passageiros e cargas no país; 
 
II- Propor diretrizes para formulação de Políticas Públicas para o transporte fluvial de 
passageiros e cargas. 
 
Art 2º O Grupo de Trabalho de que trata o artigo anterior será constituído pelos titulares dos 
seguintes Órgãos e entidades:  
I - Secretaria de Fomento para Ações de Transportes, 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 Nacional 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, convidar representantes da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara Federal e de Setores 
da Sociedade ligados ao tema. 
 
Art 4º Todas as despesas relacionadas com a participação dos representantes no mencionado 
Grupo de Trabalho correrão à conta de dotações orçamentárias dos respectivos órgãos 
públicos e entidades privadas que ali se façam representar. 
 
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ALFREDO NASCIMENTO  
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