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Conheça os presidentes das
comissões permanentes da Câmara

N

o início de março, foram definidos os presidentes
das 20 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Com a eleição das mesas dos colegiados
temáticos da Casa, o processo legislativo fica mais dinâmico,
pois é nas comissões que as proposições são efetivamente
debatidas e votadas antes de ir a plenário.
As comissões permanentes são órgãos técnicos criados
pelo Regimento Interno da Casa e constituídos de deputados com a finalidade de discutir e votar as propostas de leis
que são apresentadas à Câmara. Em relação a determinadas
proposições, essas comissões se manifestam emitindo opi-

nião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes
de o tema seguir ao plenário. Há matérias, entretanto, em
que as comissões dão a palavra decisiva, dispensando a
deliberação em plenário.
A composição desses órgãos técnicos é renovada a cada
ano ou sessão legislativa. A definição das vagas segue o
critério da proporcionalidade partidária. As negociações,
porém, são livres e os partidos costumam trocar postos nas
comissões.
Veja quem assumiu o comando das comissões permanentes
e um breve resumo das atribuições de cada colegiado.

Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR)

Competências e atribuições
Examina, dá parecer e vota matérias relacionadas
à política agrícola; estímulos fiscais, financeiros e
creditícios à agricultura; política de abastecimento;
sistema de crédito rural; políticas fundiárias e de reforma agrária, pesca, alienação e concessão de terras
públicas; política de insumos agropecuários, entre
outras.

Presidente: deputado Abelardo Lupion (DEM/PR) substitui
Fábio Souto (DEM/BA), que
presidiu a comissão em 2009.
Lupion ocupa pela segunda
vez a presidência da CAPADR.
A primeira foi em entre 2006 e
2007. Com 57 anos, nascido em
Curitiba (PR), o deputado está no quinto mandato
consecutivo. Agropecuarista e empresário, é um
dos principais líderes da bancada ruralista. Neto do
ex-governador paranaense (1947/1951 e 1956/1961)
Moysés Lupion, fundou e presidiu a seção do PR da
União Democrática Ruralista (1987/1990). Ocupou,
também, a presidência das comissões de Segurança
Pública, de Débitos nas Operações de Crédito Rural, e da Comissão que analisou a PEC 407/96, que
modificava os procedimentos para pagamento de
precatórios. Foi filiado ao PRN. Em 1992, entrou
para o PFL, atual Democratas.
Vice-presidentes
Foram eleitos também o 1º, 2º e o 3º vice-presidentes, deputados Vitor Penido (DEM/MG), Beto
Faro (PT/PA) e Silas Brasileiro (PMDB/MG) respectivamente.

Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento
Regional (CAINDR)
Presidente: deputado Marcelo
Serafim (PSB/AM) substitui Silas
Câmara (PSC/AM). Serafim tem
33 anos, nasceu em Manaus (AM)
e foi eleito, em 2006, deputado
federal pela primeira vez. Filho
do prefeito de Manaus, é servidor
público e farmacêutico bioquímico, pela Universidade Federal do Amazonas (2000),
com pós-graduação em Prevenção e Controle de
Infecção Hospitalar e em Gestão Hospitalar. Foi
presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do
Amazonas e trabalhou na Secretaria Estadual de
Saúde. Além disso, é vice-presidente Municipal
do PSB em Manaus. Atualmente, é vice-líder do
bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB na Câmara. Está no
PSB desde 1994.
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Vice-presidentes
A CAINDR escolheu a deputada Perpétua
Almeida (PCdoB/AC) para a 1ª vice-presidência,
o deputado Natan Donadon (PMDB/RO) para a
2ª vice-presidência, e o Sérgio Petecão (PMN/AC)
para a 3ª vice-presidência.

rídico das telecomunicações e informática; outorga e
renovação da exploração de serviços de radiodifusão,
sonora e de sons e imagens, etc.

Competências e atribuições
Cuida dos projetos de grande amplitude, voltados
para o desenvolvimento regional, entre eles o de
transposição das águas do rio São Francisco, proteção
da Amazônia, defesa de sua fauna e flora, assuntos
indígenas, entre outros programas. Esta comissão
resultou do desmembramento das extintas Comissões de Defesa Nacional e Desenvolvimento Urbano
e Interior.

Presidente: deputado Eliseu
Padilha (PMDB/RS) ocupará a
vaga que foi do deputado Tadeu
Filippelli (PMDB/DF) em 2009. Na
única comissão em que houve disputa para a presidência, Padilha
foi eleito com 33 votos contra 26
recebidos pelo seu concorrente, o
deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS). Pela CCJ
tramitam todas as proposições em análise na Casa.
Natural de Canela (RS), Padilha está no 3º mandato
(os anteriores foram entre 1995/99 e 2003/07). Graduado em Direito, é advogado e empresário. Antes
do mandato federal, o parlamentar foi prefeito de
Tramandaí (1989/1992), secretário do Trabalho e Assistência Social do RS (governo Antônio Brito, 1995),
e ministro dos Transportes de FHC (1997/2001). Um
dos principais líderes do PMDB, foi oposição ao PT
até o partido decidir pelo apoio em bloco ao segundo
governo Lula. Já foi presidente da Comissão de Viação e Transportes (2007). Filiou-se ao MDB em 1966
e prosseguiu no PMDB.

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI)
Presidente: deputado Eunício
Oliveira (PMDB/CE). Ele substitui o deputado Eduardo Gomes
(PSDB/TO). Eunício nasceu em
Lavras da Mangabeira (CE) e está
no terceiro mandato consecutivo de
deputado federal. Ex-ministro das
Comunicações (2004/2005). O parlamentar é empresário e agropecuarista, seus negócios
se concentram nas áreas de terceirização de mão-deobra para o setor público e segurança privada. Presidiu
os sindicatos das empresas de asseio e conservação
(1983/89) e de segurança privada do DF (1988/1991
e 1993/94); e a Federação Nacional de Empresas de
Segurança (1989/1992); e foi primeiro vice-presidente
da Federação de Comércio do DF (1989) e diretor da
Confederação Nacional do Comércio (1993). Na Câmara, já participou de diversas comissões, inclusive a
de Ciência e Tecnologia. Em sua atuação parlamentar,
destaca-se a relatoria da Medida Provisória 285/06, que
renegociou dívidas dos agricultores e foi transformada
na Lei 11.322/06. Está no PMDB desde 1981. Entre 2003
e 2004, foi líder do partido na Câmara.
Vice-presidentes
O deputado Júlio Semeghini (PSDB/SP) foi eleito 1º
vice-presidente, a deputada Solange Amaral (DEM/
RJ) foi eleita 2ª vice-presidente, e o deputado Bilac
Pinto (PR/MG) foi eleito 3º vice-presidente.
Competências e atribuições
Analisa e delibera sobre política nacional de ciência
e tecnologia; telecomunicações, informática e robótica;
serviços postais, telegráficos, telefônicos; regime ju2

Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ)

Vice-presidentes
O deputado Colbert Martins (PMDB/BA) foi eleito
1º vice-presidente; o deputado Rodovalho (DEM/
DF) foi eleito o 2º vice; e o deputado Efraim Filho
(DEM/PB) o 3º vice.
Competências e atribuições
Trata dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas
ou substitutivos e analisa e delibera no mérito sobre
cidadania, nacionalidade, direito constitucional, eleitoral, civil, penal, etc. Seus pareceres são terminativos
e de mérito, conforme o caso.
Comissão de Defesa do
Consumidor (CDC)
Presidente: deputado Cláudio
Cajado (DEM/BA), que substitui a
deputada Ana Arraes na presidência do colegiado. O parlamentar
nasceu em Salvador (BA) e está
no quarto mandato consecutivo
de deputado federal. É advogado,
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formado em Direito pela Universidade Católica de
Salvador. Foi vereador por Dias D’Ávila (1989/1992),
presidiu a Câmara Municipal, e chegou a assumir a
Prefeitura na cidade, após a morte do prefeito e do
vice-prefeito. Já participou das seguintes comissões
permanentes da Câmara: Constituição, Justiça e Cidadania; Desenvolvimento Urbano; Direitos Humanos e
Minorias; Relações Exteriores e Defesa Nacional. Está
filiado ao PFL/DEM desde 1988.
Vice-presidentes
A CDC também elegeu o deputado Walter Ihoshi
(DEM/SP) 1º vice-presidente; e o deputado Vital do Rêgo
Filho (PMDB/PB), para 2º vice-presidente. Ainda não
houve indicação para o cargo de 3º vice-presidente.
Competências e atribuições
Analisa e delibera sobre economia popular, repressão ao abuso de poder econômico e defesa do
consumidor.
Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC)
Presidente: deputado Dr. Ubiali
(PSB/SP), parlamentar de 60 anos,
substitui o deputado Edmilson
Valentim (PCdoB/RJ). Nasceu em
Franca (SP) e assumiu em 2007 seu
primeiro mandato eletivo. Médico
e professor universitário, especializado em neurologia e neurocirurgia, chegou à Câmara após se destacar no trabalho
em defesa dos portadores de deficiências (mentais e
físicas). É relator do PL 1.592/03, que define piso para
os profissionais da educação básica pública. Participou
das comissões especiais da Crise Econômico-Financeira;
da PEC sobre a edição de medidas provisórias (511/06);
da PEC da Educação Especializada para Deficientes
(347/09), entre outras. Também integrou, como suplente, a CPI das Escutas Telefônicas e da Dívida Pública.
Filiado ao PSB em 1996, regressou ao partido em 2005,
após passar dois anos no PMDB.
Vice-presidentes
Para os cargos de 1º, 2º e 3º vice-presidentes foram
eleitos, respectivamente: Laurez Moreira (PSB/TO),
Evandro Milhomen (PCdoB/AP) e Jurandil Juarez
(PMDB/AP).
Competências e atribuições
Cuida de assuntos relativos à ordem econômica
nacional, política de atividade industrial, comercial e
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agrícola, sistema monetário, moeda, câmbio e reservas
cambiais, políticas de importação e exportação em geral, programas de privatização e monopólio da União,
propriedade industrial e sua proteção entre outras.
Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU)
Presidente: deputado Humberto
Souto (PPS/MG) ocupará o cargo
que foi, em 2009, do deputado
Eduardo Sciarra (DEM/PR). Souto
nasceu em Montes Claros (MG) e
está no sétimo mandato. Ocupou
o cargo pela primeira vez em 1975.
Formado em Direito e em Contabilidade, foi vereador em sua cidade natal (1962), deputado
estadual (1971/1974) e presidente do Tribunal de Contas
da União (TCU). Entre 1991 e 1992, foi líder do Governo na Câmara dos Deputados. Integrou a Comissão de
Redação da Assembléia Nacional Constituinte. Ocupou
a 1ª vice-presidência da Câmara, entre 1985 e 1987, e as
presidências das comissões de Fiscalização Financeira,
entre 1982 e 1983; de Agricultura, em 1990; de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, em 1994; e
de Serviços de Telecomunicações (PEC 3/95), em 1995.
Foi vice-líder do PPS em 2008 e ocupou, também, a viceliderança da minoria no ano passado. Foi filiado à Arena,
ao PDS e ao PFL. Está no PPS desde 2004.
Vice-presidentes
Para os cargos de 1º, 2º e 3º vice-presidentes foram
eleitos, respectivamente: Angela Amin (PP/SC), Cassio
Taniguchi (DEM/PR) e José Paulo Tóffano (PV/SP).
Competências e atribuições
Discute e delibera sobre os assuntos pertinentes ao
direito urbanístico e à ordenação jurídico-urbanística
do território; aos planos regionais de desenvolvimento econômico e social; à política e desenvolvimento
municipal e territorial; às migrações internas, entre
outras matérias relativas a urbanismo, arquitetura e
desenvolvimento urbano.
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias (CDHM)
Presidente: deputado Iriny
Lopes (PT/ES) substitui o deputado Luiz Couto (PT/PB) no comando da CDHM. Iriny ocupará
a presidência da comissão pela
segunda vez, a anterior foi em
2005. Nascida em Lavras (MG), a
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parlamentar está no segundo mandato de deputada
federal. Jornalista, integra o Movimento Nacional de
Direitos Humanos. A deputada conquistou popularidade como presidente da Associação Capixaba dos
Mutuários (Ascam, 1982/86), bem como por ser uma
das lideranças do movimento contra o crime organizado no Espírito Santo. Também foi relatora do projeto
que originou a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06),
instrumento legal para a punição da violência doméstica. Foi responsável pelo relatório da CPI das Escutas
Telefônicas. Presidiu do Diretório Estadual do PT em
Vitória (ES). Atualmente, exerce a função de vice-líder
do PT. Está no partido desde 1983.
Vice-presidentes
A deputada Janete Rocha Pietá (PT/SP) e o deputado Domingos Dutra (PT/MA) foram eleitos 1º e 2º
vice-presidentes, respectivamente.
Competências e atribuições
Recebe, avalia e investiga denúncias relativas
à ameaça ou violação de direito humano, além da
fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos ao tema. Compete-lhe, ainda, colaborar com entidades não governamentais, nacionais
e internacionais, que atuam na defesa dos direitos humanos, bem como fazer pesquisas e estudos relativos
à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo,
inclusive para efeito de divulgação e fornecimento de
subsídio para as demais comissões da Câmara.
Comissão de Educação
e Cultura (CEC)
Presidente: deputado Angelo
Vanhoni (PT/PR) foi eleito em
substituição à deputada Maria do
Rosário (PT/RS). Parlamentar de
54 anos, nasceu em Paranaguá (PR)
e foi eleito deputado federal pela
primeira vez em 2006. Formado
em Letras pela Universidade Federal do Paraná, é bancário e já trabalhou como professor
de ensino médio. Antes de assumir o mandato na
Câmara, foi vereador por Curitiba (1993/1997) e deputado estadual (1995/1999, 1999/2003 e 2003/2007).
Ex-líder do governador Roberto Requião (PMDB) na
Assembléia Legislativa, é autor da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura de Curitiba, que estimula a produção de bens culturais. Apresentou o PL 2.764/08,
que permite a dedução do Imposto de Renda do
valor de obras de artes doadas a museus. É relator
do PL 5.660/09 que inclui no Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac) os projetos de atualização
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e aprimoramento profissional para áreas técnicas do
audiovisual. Está no PT desde 1981.
Vice-presidentes
O deputado Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) foi
eleito 1º vice-presidente, o deputado Antônio Carlos
Chamariz (PTB/AL) foi eleito 2º vice, e o deputado
Pinto Itamaraty (PSDB/MA) foi eleito 3º vice.
Competências e atribuições
É responsável pela política e sistema educacional;
desenvolvimento cultural; direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento; diversão
e espetáculos públicos; produção cultural e sua
proteção.
Comissão de Finanças
e Tributação (CFT)
Presidente: deputado Pepe
Vargas (PT/RS) substitui o deputado Vignati (PT/SC). Nascido
em Nova Petrópolis (RS), está no
primeiro mandato. Médico homeopata, foi duas vezes prefeito
de Caxias do Sul (1997/2000 e
2001/2004). Também exerceu os
cargos de vereador (1989/2000) e deputado estadual (1995/1996). Iniciou-se na política no movimento estudantil. Foi diretor da União Estadual de
Estudantes do RS por dois mandatos (1982/1984).
O parlamentar também desempenhou a função
de vice-presidente temático da Frente Nacional
de Prefeitos (2004/2005). É relator do projeto que
flexibiliza o fator previdenciário, que reduz os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
Como titular da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado apresentou relatório sobre o
PL 3.299/08, que extingue o fator previdenciário;
e sobre a proposta (PLP 306/08) que cria a Contribuição Social para Saúde (CSS), com alíquota de
0,1% cobrada nos moldes da extinta Contribuição
sobre Movimentação Financeira (CPMF). Também
foi indicado relator da Medida Provisória 474/09,
que reajustou o salário mínimo para R$ 510. O
parlamentar participou da Comissão Especial da
Reforma Tributária (PEC 31/07) e da CPI do Caos
Aéreo. É filiado ao PT desde 1981.
Vice-presidentes
O deputado Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG)
foi eleito 1º vice-presidente e o deputado Guilherme
Campos (DEM/SP) foi eleito 2º vice. O 3º vice-presidente ainda não foi escolhido.
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Competências e atribuições
Analisa e delibera sobre sistema financeiro nacional, mercado financeiro e de capitais; crédito; bolsas
de valores e de mercadorias, sistema de poupança,
captação e garantia da poupança popular; títulos
e valores imobiliários; dívida pública externa e
interna, sistema tributário nacional e repartição
das receitas; tributação, arrecadação, fiscalização,
empréstimos compulsórios, contribuições sociais,
fiscais, etc. Seus pareceres são terminativos e de
mérito, conforme o caso.
Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC)
Presidente: deputado Nelson
Bornier (PMDB/RJ) ocupa a
vaga no lugar do deputado Silvo
Torres (PSDB/SP). Carioca, o
parlamentar está no quarto mandato como deputado federal.
Elegeu-se em 1990, 1994, 2002 e
2006. Advogado e empresário, dono de panificadoras, já foi prefeito de Nova Iguaçu (2001/2002)
e secretário de Desenvolvimento da Baixada Fluminense e Municípios Adjacentes do estado do Rio
de Janeiro (1995/1996). O deputado já presidiu
a Comissão de Finanças e Tributação e foi vicepresidente das comissões de Meio Ambiente e
Minorias e de Defesa Nacional. Foi filiado ao PL,
ao PSB e ao PSDB. Está no PMDB desde 2003.
Vice-presidentes
O deputado Devanir Ribeiro (PT/SP) foi eleito 1º vice-presidente. O deputado Cleber Verde
(PRB/MA) foi eleito 2º vice e o 3º vice ainda não
foi escolhido.
Competências e atribuições
Faz o 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. Cuida,
ainda, dos planos e programas de desenvolvimento
nacional ou regional, após exame pelas demais comissões. Finalmente, é de sua competência a tomada
de contas do presidente da República, quando não
apresentadas no prazo de 60 dias após a abertura
dos trabalhos legislativos.
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Comissão de Legislação
Participativa (CLP)
Presidente: deputado Paulo Pimenta (PT/RS) foi eleito no lugar
do deputado Roberto Britto (PP/
BA), que agora será o 1º vice-presidente. Pimenta está no segundo
mandato consecutivo. Nasceu em
Santa Maria (RS), onde construiu
sua trajetória política. Primeiro
vereador eleito pelo PT na cidade, exerceu o cargo
por duas vezes (1989/96) e foi vice-prefeito (2001/02).
Foi ainda deputado estadual (1999/2000). É Técnico
Agrícola e Jornalista (UFSM, 1994). No primeiro
mandato na Câmara, foi relator da CPI do Tráfico de
Armas e de vários projetos na área de biossegurança.
O parlamentar atuou na elaboração da nova Lei de
Drogas e empenhou-se para criar e implantar a Universidade Federal do Pampa – Unipampa. É filiado
ao PT desde 1985.
Vice-presidentes
O 1º vice-presidente é o deputado Roberto Britto
(PT/BA). O 2º e 3º vice-presidentes do colegiado ainda
não foram eleitos.
Competências e atribuições
Recebe e analisa as sugestões de iniciativa popular
para transformá-las ou não em proposições a serem
submetidas ao exame do Congresso. As associações e
órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade
civil podem apresentar sugestão de projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto
legislativo, projeto de resolução, projeto de consolidação, além de requerimentos solicitando a realização
de audiência pública, depoimento ou convocação de
autoridades, entre outras iniciativas.
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável (CMADS)
Presidente: deputado Jorge
Khoury (DEM/BA) eleito para
ocupar o cargo de presidente em
substituição ao deputado Roberto Rocha (PSDB/MA). Khoury
nasceu em Juazeiro (BA), está no
quinto mandato consecutivo e foi
eleito deputado pela primeira vez
em 1990. Já foi presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, e atuou nas comissões de Orçamento, de
Agricultura, e de Desenvolvimento Urbano. Enge5
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nheiro, foi presidente da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), prefeito de Juazeiro (1983/1989),
secretário de Indústria, Comércio e Mineração da
Bahia (1995/1998) e secretário de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos da Bahia (2003/2006). Foi filiado
ao PDS e está no PFL/DEM desde 1986.

de energia; política e estrutura de preços de recursos
energéticos; comercialização e industrialização de
minérios, etc.

Vice-presidentes
Para a 1ª vice-presidência foi eleito o deputado João
Oliveira (DEM/TO). O 2º vice-presidente é o deputado Marcos Montes (DEM/MG). O deputado Paulo
Piau (PMDB/MG) ocupa a 3ª vice-presidência.

Presidente: deputado Emanuel Fernandes (PSDB/SP) eleito
para assumir a presidência em
substituição ao deputado Damião
Feliciano (PDT/PB). Deputado, 53
anos, nasceu em Valentim Gentil
(SP) e foi eleito para seu primeiro
mandato de deputado federal em
2006. Entre 1996 e 1997, assumiu vaga como suplente
na Câmara. É engenheiro aeronáutico e foi prefeito de
São José dos Campos (1997/2004), secretário estadual
de Habitação em São Paulo (2005/2006) e superintendente de Planejamento do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (1989/1992). Foi filiado ao PMDB
e está no PSDB desde 1988.

Competências e atribuições
Delibera sobre política e sistema nacional de meio
ambiente, legislação e defesa ecológica, recursos naturais renováveis entre outras questões.
Comissão de Minas
e Energia (CME)
Presidente: deputado Mário
Negromonte (PP/BA) substitui
o deputado Bernardo Ariston
(PMDB/RJ). Deputado, 59 anos,
nasceu em Recife (PE) e assumiu
em 2007 o quarto mandato consecutivo de deputado federal.
Formado em Direito (1983), foi
secretário municipal de Transportes (1993/1994),
em Salvador, e deputado estadual (1991/1995). No
Congresso, foi vice-presidente da CPMI do Roubo de
Cargas. Na Câmara, foi titular das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Viação e Transporte. Também
integrou diversas comissões especiais, entre elas as
criadas para discutir o Código de Trânsito Brasileiro;
a criação de imposto sobre distribuição de combustíveis; a revitalização da bacia do São Francisco; e a
reforma política. Foi filiado ao PMDB, PSDB, PPB e
está no PP desde 2003.
Vice-presidentes
A deputada Rose de Freitas (PMDB/ES) foi eleita
1ª vice-presidente. O deputado Alexandre Santos
(PMDB/RJ) para a 2ª vice, e o deputado Simão Sessim
(PP/RJ) o 3º vice-presidente.
Competências e atribuições
Analisa e delibera sobre matérias relativas à política e modelo mineral e energético brasileiros; estrutura
institucional e o papel dos agentes dos setores mineral
e energético; pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos; fontes convencionais e alternativas
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Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (CREDN)

Vice-presidentes
Para a 1ª vice-presidência foi eleito o deputado Professor Ruy Pauletti (PSDB/RS). O 2º vice-presidente
é o deputado Renato Amary (PSDB/SP). O deputado
Francisco Rodrigues (DEM/RR) ocupará a 3ª vicepresidência.
Competências e atribuições
Examina, dá parecer e vota matérias ligadas à política externa brasileira; relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e científicas
com outros países; manter relações com entidades
internacionais multilaterais; emigração e imigração;
expatriação; turismo externo; extradição e expulsão
de estrangeiros; nacionalidade; litígios internacionais,
neutralidade em face de conflitos internacionais e
intervenção em países estrangeiros, além de matérias
sobre medidas de defesa do Estado e das instituições
democráticas; assuntos relativas à segurança pública
e aos seus órgãos institucionais.
Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime
Organizado (CSPCCO)
Presidente: deputado Laerte
Bessa (PSC/DF) foi eleito presidente da CSPCCO. Anteriormente
havia ocupado a 3ª vice-presidência do colegiado. O parlamentar
substitui a deputada Marina Maggessi (PPS/RJ), que ocupou o cargo em 2009. Laerte Bessa nasceu
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em Goiânia (GO) e foi eleito deputado federal pela
primeira vez em 2006. É delegado e foi diretorgeral da Polícia Civil do DF (1999/2006). Esteve no
PMDB até 2005. Atualmente, é titular de comissões
especiais criadas para discutir as propostas de
emenda à Constituição que tratam da remuneração
dos policiais militares (PEC 300/08); das carreiras
policiais (PEC 549/06); das polícias penitenciárias
(PEC 308/04); e adicional por tempo de serviço na
magistratura e no Ministério Público (PEC 210/07).
Também integra a comissão especial que prepara as
comemorações do cinquentenário de Brasília.
Vice-presidentes
O deputado Eduardo Amorim (PSC/SE) foi
eleito 1º vice-presidente. O deputado Enio Bacci
(PDT/RS) é o 2º vice-presidente e o 3º vice é o deputado Rubens Otoni (PT/GO).
Competências e atribuições
Examina assuntos relativos à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas; ao tráfico ilícito
de entorpecentes ou atividades conexas; ao combate
do contrabando, do crime organizado, do seqüestro,
da lavagem de dinheiro, da violência rural e urbana,
do controle e comercialização de armas, da proteção
a testemunhas e vítimas de crime, e suas famílias,
bem como fiscalizar e acompanhar os programas
e políticas governamentais de segurança pública,
que poderão ser feitos com a colaboração de entidades não-governamentais que atuem nas matérias
elencadas, assim como por meio da realização de
pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias
de sua competência.
Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF)
Presidente: deputado Vieira
da Cunha (PDT/RS), que substitui a deputada Elcione Barbalho
(PMDB/PA). O parlamentar
nasceu em Cachoeira do Sul
(RS) e assumiu, em 2007, seu
primeiro mandato de deputado
federal. É advogado e foi promotor de Justiça (1993/ 1994). Antes do mandato
federal, o parlamentar havia exercido três mandatos de deputado estadual (1995/1999, 1999/2003,
2003/2007) e outros dois como vereador em Porto
Alegre (1986 e 1989/1992). Na Câmara, é vice-líder
do bloco PSB- PDT-PCdoB-PMN-PRB. Um dos
fundadores do movimento verde do PDT, está no
partido desde 1981.
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Vice-presidentes
A CSSF elegeu a deputada Sueli Vidigal (PDT/ES)
para a 1ª vice-presidência, o deputado Germano
Bonow (DEM/RS) para a 2ª vice e o deputado Manato (PDT/ES) para a 3ª vice.
Competências e atribuições
É responsável pela análise e deliberação de assuntos relativos à Saúde, Previdência e Assistência
Social; política de saúde e processo de planificação
e Sistema Único de Saúde; assistência médica previdenciária; alimentação e nutrição; organização
institucional da Previdência Social do País; direito
de família e do menor; proteção industrial de fármacos, entre outras obrigações.
Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço
Público (CTASP)
Presidente: deputado Alex
Canziani (PTB/PR) foi eleito
presidente da CTASP em substituição ao deputado Sabino Castelo Branco (PTB/AM). Natural
de Londrina (PR), Canziani está
no terceiro mandato consecutivo
de deputado federal. É oficial registrador de imóveis, formado em Direito. Em sua
cidade natal, foi vereador (1988/1993 e 1993/1997),
prefeito interino (1998) e vice-prefeito (1997/1999).
Foi secretário de Emprego e Relações do Trabalho do
Paraná (1999). No Congresso Nacional, é presidente
das frentes parlamentares em Defesa do Turismo e
de Educação Profissional, Tecnológica, Educação a
Distância e Novas Tecnologias Educacionais. Foi 3º
vice-presidente das comissões de Educação e Cultura e de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio. Participou, ainda, das comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Turismo e Desporto. Já foi filiado ao PTB, ao PFL e
ao PSDB. Retornou ao PTB em 2003.
Vice-presidentes
A deputada Gorete Pereira (PR/CE) foi escolhida 1ª vice-presidente, o deputado Vicentinho
(PT/SP) para a 2ª vice-presidência e o deputado
Sabino Castelo Branco ficou com o cargo de 3º vicepresidente.
Competências e atribuições
Analisa e delibera sobre matérias trabalhistas
urbana e rural; direito do trabalho, processual do
trabalho e acidentário; trabalho do menor; política
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salarial e de emprego; dissídios individual e coletivo; conflitos coletivos de trabalho; direito de greve;
negociação coletiva; relações entre capital e trabalho; sindicalismo; Justiça do Trabalho; Ministério
Público; regime jurídico dos servidores, etc.
Comissão de Turismo
e Desporto (CTD)
Presidente: deputada Raquel
Teixeira (PSDB/GO) eleita em
substituição ao deputado Afonso
Hamm (PP/RS). Nasceu em Goiânia (GO), e foi eleita deputada
federal pela primeira vez em
2002. Professora universitária, é
formada em Letras pela Universidade de Brasília (UnB). Tem mestrado e doutorado em Linguística. Também tem especialização em
Línguas Indígenas Brasileiras, e pós-doutorado em
Língua e Cultura. Especialista em Educação, a deputada já integrou o Conselho Nacional de Educação
(CNE) e foi vice-presidente da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), secretária estadual de Educação de
Goiás e secretária estadual de Ciência e Tecnologia
do estado.
Vice-presidentes
A CTD elegeu o deputado Paulo Henrique
Lustosa (PMDB/CE) para 1º vice-presidente. O
deputado Marcelo Teixeira (PMDB/CE) ficou com
a 2ª vice-presidência e o 3º vice é o deputado José
Airton Cirilo (PT/CE).
Competências e atribuições
Aprecia proposições sobre a política e sistema
nacional de turismo; exploração das atividades e
dos serviços de turismo; sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano nacional de
educação física e desportiva; normas gerais sobre
desporto, justiça desportiva, além de colaboração
com entidades públicas e não-governamentais, que
atuem na formação de política de turismo.
O DIAP apresenta às entidades
filiadas e sociedade em geral nova
publicação de autoria do jornalista,
analista política e diretor de Documentação do Departamento, Antônio
Augusto de Queiroz. O livro “Por
dentro do governo: como funciona a
máquina pública” faz uma radiografia do governo brasileiro, mostrando
seus instrumentos e mecanismos de
funcionamento.
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Comissão de Viação
e Transportes (CVT)
Presidente: deputado Milton Monti (PR/SP) assume a
presidência em substituição ao
deputado Jaime Martins (PR/
MG). O parlamentar nasceu em
São Manuel (SP) e assumiu, em
2007, o terceiro mandato consecutivo de deputado federal.
Economista e empresário, foi prefeito de São Manuel (1982/1988), duas vezes deputado estadual
(1990/1994 e 1994/1998), e secretário de Trabalho
de São Paulo (1992/1993). Na Câmara, preside
a Frente Parlamentar de Comunicação Social e
participou das comissões especiais das Reformas
da Previdência (PECs 40/03 e 227/04) e da Desvinculação das Receitas da União sobre Educação
(PEC 277/08), entre outras. É autor do PL 6.455/05,
transformado pelo Governo Federal no Programa
de Intervenções Viárias (Provias), que concede
crédito às prefeituras para a renovação da frota e
equipamentos para a abertura de ruas e estradas
vicinais. Foi filiado ao PMDB e está no PR desde a
fusão do PL com o Prona.
Vice-presidentes
O deputado Pedro Fernandes (PTB/MA) foi
eleito 1º vice-presidente. O deputado Cláudio Diaz
(PSDB/RS) foi eleito 2º vice, e o deputado Osvaldo
Reis (PMDB/TO) está com a 3ª vice.
Competências e atribuições
Compete-lhe examinar todos os assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos sistemas
de transportes em geral; bem como a ordenação e
exploração destes serviços; em níveis urbano, interestadual, intermunicipal e internacional; abrangendo a marinha mercante, portos e vias navegáveis,
navegação marítima e de cabotagem e a de interior;
direito marítimo e, também, aviação civil, aeroportos e infra-estrutura aeroportuária; segurança e
controle do tráfego aéreo e direito náutico.
Tabela de preço
Reserve já o seu exemplar
Filiado.....................................
Não Filiado................................
De 10 a 100 exemplares:
Filiado.....................................
Não Filiado ...............................
Acima de 100 exemplares:
Filiado.....................................
Não Filiado................................

R$ 35 (unidade)
R$ 40 (unidade)
R$ 30 (unidade)
R$ 35 (unidade)
R$ 25 (unidade)
R$ 30 (unidade)
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