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Quem é quem nas Comissões
Permanentes da Câmara dos deputados
Em cumprimento à missão institucional de informar as entidades filiadas, o Diap publica
a relação dos parlamentares responsáveis pela condução dos colegiados permanentes do
Congresso Nacional. Conheça quais são os respectivos presidentes e contatos das
23 comissões na Câmara e das 12 no Senado
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural (CAPADR)

Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC)

Presidente: Deputado Irajá Abreu
(PSD-TO)
Atribuições: Examina, oferece 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 Arthur Lira
(PP-AL)
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.

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: (61) 3216-6403
E-mail: capadr.decom@camara.leg.br

Secretária: Alexandra Zaban Bittencourt
Anexo II, Térreo, Ala A, sala 19
Telefones: (61) 3216-6494
E-mail: ccjc.decom@camara.leg.br

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI)

Comissão de Cultura (CCULT)

Presidente: Deputado Fábio Sousa
(PSDB-GO)
Atribuições: Analisa e delibera sobre
política nacional de ciência e tecnologia; telecomunicações, informática e
robótica; serviços postais, telegráficos,
telefônicos; regime jurídico das telecomunicações e informática; outorga e
renovação da exploração de serviços
de radiodifusão, sonora e de sons e imagens, etc.

Presidente: Deputado Félix Mendonça
Júnior (PDT-BA)
Atribuições: É responsável pelo patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico; também cuida do desenvolvimento cultural,
direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento; diversão e
espetáculos públicos; produção cultural
e sua proteção. Esta comissão resultou do desmembramento
da Comissão de Educação e Cultura em fevereiro de 2013.

Secretária: Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: (61) 3216-6452
E-mail: ccti.decom@camara.leg.br

Secretária: Nádia Lúcia das Neves Raposo
Anexo II (Pavimento Superior (salas 168-169-C
Telefones: (61) 3216-6942
E-mail: ccult.decom@camara.leg.br
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tivos à ordem econômica nacional, política de atividade
industrial, comercial e 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 Defesa do Consumidor (CDC)
Presidente: Deputado Eli Correa Filho
(DEM-SP)
Atribuições: Analisa e delibera sobre
economia popular, repressão ao abuso
de poder econômico e defesa do consumidor.

Secretária: Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli
Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: (61) 3216-6601
E-mail: cdu.decom@camara.leg.br

Secretária: Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, sala 152
Telefones: (61) 3216-6920
E-mail: cdc.decom@camara.leg.br

Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM)
Presidente: Deputado Paulo Pimenta
(PT-RS)
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 Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (CPD)
Presidente: Deputado Aelton Freitas
(PR-MG)
Atribuições: Destina-se a acompanhar,
monitorar e fiscalizar as proposições
voltadas às pessoas com deficiência
física ou mental; investigar denúncias
contra os diretos dos deficientes, fiscalizar e acompanhar programas governamentais, além de colaborar com entidades não governamentais, nacionais e internacionais que
atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Comissão Criada pela Resolução da Câmara dos Deputados
Nº 1, De 2015.

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: (61) 3216-6571
E-mail: cdh.decom@camara.leg.br

Secretária: Hérica Pimentel Brito de Souza
Anexo II, ala A, sala 05, térreo
Telefones: (61) 3216-6971
E-mail: cpd@camara.leg.br

Comissão de Educação (CE)
Presidente: Deputado Saraiva Felipe
(PMDB-MG)
Atribuições: É responsável pela política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais; direito da educação;
recursos humanos e financeiros para
a educação. Esta comissão resultou
do desmembramento da Comissão de
Educação e Cultura em fevereiro de 2013.

Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU)
Presidente: Deputado Júlio Lopes
(PP-RJ)
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.

Secretária: Eugenia S. Pestana
Anexo II, Pavimento. Superior, Ala C, sala T170
Telefones: (61) 3216-6621
E-mail: ce.decom@camara.leg.br

Secretário: Marcos Vasconcelos
Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: (61) 3216-6551
E-mail: cdeic.decom@camara.leg.br

Comissão do Esporte (CESPO)
Presidente: Deputado Márcio Marinho
(PRB-BA)
Atribuições: Aprecia proposições sobre
o desenvolvimento do sistema desportivo nacional e sua organização; da política e plano nacional de educação física
e desportiva; das normas gerais sobre
desporto e da justiça desportiva. Esta
comissão resultou do desmembramento

Comissão de Desenvolvimento
Econômico,
Indústria e Comércio (CDEIC)
Presidente: Deputado Júlio Cesar
(PSD-PI)
Atribuições: Cuida de assuntos rela-
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Secretário: Idelfonso Vidal Salmito
Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo
Telefones: (61) 3216-6432
E-mail: ccindra.decom@camara.leg.br

da Comissão de Turismo e Desporto em fevereiro de 2014.
Secretária: Ana Cristina Oliveira
Sala nº 2, ala C, térreo, do Anexo II
Telefones: (61) 3216-6351
E-mail: cespo.decom@camara.leg.br

Comissão de Legislação Participativa (CLP)

Comissão de Finanças e Tributação (CFT)

Presidente: Deputado Fábio Ramalho
(PV-MG)
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.

Presidente: Deputada Soraya Santos
(PMDB-RJ)
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.
Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, sala 136
Telefones: (61) 3216-6652
E-mail: cft.decom@camara.leg.br

Secretário: Aldo Matos Moreno
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121-122
Telefones: (61) 3216-6692
E-mail: clp.decom@camara.leg.br

Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle (CFFC)

Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS)

Presidente: Deputado Vicente Candido (PT-SP)
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.

Presidente: Deputado Átila Lira (PSB-PI)
Atribuições: Delibera sobre política e
sistema nacional de meio ambiente, legislação e defesa ecológica, recursos naturais renováveis entre outras questões.
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, sala 142
Telefones: (61) 3216-6521
E-mail: meioambiente@camara.leg.br
Comissão de Minas e Energia (CME)

Secretário: Luiz Paulo Pieri
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 161
Telefones: (61) 3216-6671
E-mail: cffc.decom@camara.leg.br

Presidente: Deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG)
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 de energia; política e estrutura de preços de recursos energéticos; comercialização
e industrialização de minérios, etc.

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia (CINDRA)
Presidente: Deputada Júlia Marinho
(PSC-PA)
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.

Secretário: Fábio Gomes Pereira
Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: (61) 3216-6711
E-mail: cme@camara.leg.br
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Secretário: Rubens Gomes Carneiro Filho
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 145
Telefones: (61) 3216-6787
E-mail: cssf@camara.leg.br

Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (CREDN)
Presidente: Deputada Jô Moraes
(PCdoB-MG)
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 Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP)
Presidente: Deputado Benjamin Maranhão (SD-PB)
Atribuições: Analisa e delibera sobre matérias trabalhistas urbana e rural; direito
do trabalho, processual do trabalho e
acidentário; trabalho do menor; política
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.

Secretário: Edilson Holanda Silva
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 125
Telefones: (61) 3216-6739
E-mail: credn@camara.leg.br

Secretário: José Mauro Meira Magalhães
Anexo II, Sala T 50
Telefones: (61) 3216-6805
E-mail: ctasp.decom@camara.leg.br

Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado (CSPCCO)

Comissão de Turismo (CTUR)
Presidente: Deputado Alex Manente
(PPS-SP)
Atribuições: Aprecia proposições sobre
a política e sistema nacional de turismo; exploração das atividades e dos
serviços do setor, além de colaboração
com entidades públicas e não-governamentais, que atuem na formação
de políticas públicas de turismo. Esta
comissão resultou do desmembramento da Comissão de
Turismo e Desporto em fevereiro de 2014.

Presidente: Deputado José Priante
(PMDB-PA)
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 sequestro, 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.

Secretária: Ana Katia Martins Bertholdo
Anexo II, Ala A, Sala 5, Térreo
Telefones: (61) 3216-6837
E-mail: ctur.decom@camara.leg.br
Comissão de Viação e Transportes (CVT)

Secretário: Ricardo Menezes Perpétuo
Anexo II, Pavimento Superior (Sala 166-C
Telefones: (61) 3216-6761
E-mail: cspcco.decom@camara.leg.br

Presidente: Deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ)
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 infraestrutura aeroportuária; segurança e controle do tráfego
aéreo e direito náutico.

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
Presidente: Deputado Antonio Brito
(PTB-BA)
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.

Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: (61) 3216-6853
E-mail: cvt@camara.leg.br
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Quem é quem nas Comissões
Permanentes do Senado Federal
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT)

Presidente: Senador Delcídio do Amaral
(PT-MS)
Atribuições: opina sobre problemas
econômicos do País, política de crédito, câmbio, seguro e transferência de
valores, comércio exterior e interestadual, sistema monetário, bancário e de
medidas, títulos e garantia dos metais,
sistema de poupança, consórcio e sorteio, tributos, tarifas,
empréstimos compulsórios e orçamento, entre outros.

Presidente: Senador Cristovam Buarque
(PDT-DF)
Atribuições: Aprecia proposições sobre
políticas nacionais de ciência, tecnologia, inovação, comunicação e informática, bem como sobre a organização
estrutural dos setores envolvidos; avalia
e discute os acordos de cooperação e
inovação tecnológica com outros países e organizações internacionais; direitos autorais e propriedade intelectual; outorga
e renovação de exploração de serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.

Secretária: Adriana Tavares Sobral de Vito
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 17 – B
Telefone: (61) 3303-4605
E-mail: cae@senado.gov.br

Secretária: Égli Lucena Heusi Moreira
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 5-A (Subsolo)
Telefone: 61-3303-1120
E-mail: cct@senado.gov.br

Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
Presidente: Senador Edison Lobão
(PMDB-MA)
Atribuições: É responsável pela
análise e deliberação de proposições
referentes às relações de trabalho,
suas normas e organização; exercício
de profissões; seguridade social e previdência; proteção e defesa da saúde;
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tratamento, entre outros.

Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH)
Presidente: Senador Paulo Paim (PT-RS)
Atribuições: Acompanha, avalia e fiscaliza os projetos e as políticas governamentais relativas aos direitos humanos,
da mulher, das pessoas portadoras de
deficiências, dos idosos e da infância e
juventude. Também é responsável por
receber e apreciar sugestões legislativas
de iniciativa popular apresentadas por associações e órgãos de
classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil.

Secretária: Dulcídia Ramos Calháo
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 11 – A
Telefone: (61) 3303-4608
E-mail: cas@senado.gov.br

Secretária: Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Ala Senador Nilo Coelho, Sala 4-A
Telefone: (61) 3303-4251
E-mail: cdh@senado.gov.br

Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ)
Presidente: Senador José Maranhão
(PMDB-PB)
Atribuições: É competente, entre outros, para opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
das matérias que lhe forem submetidas
por deliberação do Plenário, por despacho da Presidência, por consulta de
qualquer comissão, ou quando em virtude desses aspectos
houver recurso de decisão terminativa de comissão para o
Plenário.

Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR)
Presidente: Senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP)
Atribuições: Discute e delibera proposições referentes a desigualdades
regionais e políticas de desenvolvimento turístico e socioeconômico das
regiões, Estados e Municípios; avalia
programas, incentivos e investimentos
voltados para desenvolvimento regional.

Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 5-A
Telefone: (61) 3303-3972
E-mail: ccj@senado.gov.br

Secretário: Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 7 (Subsolo)
Telefone: (61) 3303-4282
E-mail: cdr@senado.gov.br
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Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)

Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária (CRA)

Presidente: Senador Romário (PSB-RJ)
Atribuições: É responsável pela deliberação de proposição voltadas para
política e o sistema nacional de educação e suas diretrizes; desenvolvimento
cultural e desportivo; diversão e espetáculos públicos; produção artística e
cultural e sua proteção.

Presidente: Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
Atribuições: Compete analisar e deliberar sobre matérias relacionadas às
políticas agrícola e agrária do país; comercialização, fiscalização, inspeção e
vigilância de produtos e insumos vegetal
e animal; Irrigação e drenagem, uso
e conservação do solo e dos recursos
hídricos e genéticos; Investimentos financeiros, seguro, tributação, emprego e previdência na atividade rural; colonização
e reforma agraria, etc.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 17-A
Telefone: (61) 3303-4604
E-mail: ce@senado.gov.br

Secretário: Marcello Varella
Ala Alexandre Costa, Sala 7 (Subsolo)
Telefone: (61) 3303-3506
E-mail: cra@senado.gov.br

Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI)
Presidente: Senador Garibaldi Alves
Filho (PMDB-RN)
Atribuições: Analisa e vota matérias
relativas ao transporte terrestre, marítimo e aéreo; obras públicas em geral;
minas e recursos geológicos; serviços
de telecomunicações; parcerias público
-privadas e agências reguladoras.

Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE)
Presidente: Senador Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP)
Atribuições: Emite pareceres e vota
proposições referente a relações internacionais e ao Ministério das Relações
Exteriores; Comercio Exterior; indicação
de chefe de missão diplomática; Forças
Armadas do Brasil, questões de Fronteira e limites territoriais, passagem e ou
permanência de forças estrangeiras no território nacional;
declarações de guerra e celebração da paz; assuntos referentes à Organização das Nações Unidas e entidades internacionais de qualquer natureza; autoriza o Presidente ou o
Vice-Presidente da República a se ausentarem do território
nacional, entre outros assuntos correlatos.

Secretário: Thales Roberto Furtado Morais
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 11-B
Telefone: (61) 3303-4607
E-mail: ci@senado.gov.br
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA)
Presidente: Senador Otto Alencar
(PSD-BA)
Atribuições: Faz o acompanhamento e
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União e da administração indireta; delibera sobre a política
nacional de meio ambiente e ecologia;
atua na defesa do consumidor para
a melhoria continua das relações de
mercado aperfeiçoando os instrumentos reguladores,
contratuais e penais referente aos direitos dos consumidores e fornecedores na defesa da livre concorrência e na
repressão da formação e atuação ilícita de monopólios.

Secretário: José Alexandre Girão Mota da Silva
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 5 – B
Telefone: (61) 3303-3496
E-mail: cre@senado.gov.br
Comissão Senado do Futuro (CSF)
Presidente: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Atribuições: Destina-se a promover
discussões sobre grandes temas, bem
como aprimorar a atuação do Senado.
Esta comissão não tem caráter deliberativo, por tanto, não vota projetos e suas
reuniões são convocadas em caráter
extraordinário.

Secretário: Raymundo Franco Diniz
Ala Senador Nilo Coelho, Sala 4-B
Telefone: (61) 3303-3519
E-mail: cma@senado.gov.br

Secretário: Waldir Bezerra Miranda
Ala Senador Alexandre Costa, Sala 13 (Subsolo)
Telefone: (61) 3303-1095
E-mail: csf@senado.leg.br
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