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É com satisfação que a Contatos Assessoria Política elabora uma
publicação com o perfil geral dos 114 cargos considerados mais
importantes na estrutura do Poder Legislativo Federal.

Exclusivo para os clientes, o material tem a finalidade de facilitar a
atuação e, consequentemente, o diálogo junto aos atores que pelo
cargo que ocupam e exercem influência nas decisões no jogo
parlamentar. Cabe ressaltar que a influência não se restringe à
ocupação desses cargos, mas consideramos o critério institucional
como norteador deste trabalho.

Assim influentes são: os presidentes, vice-presidentes e secretários das
Casas Legislativas, líderes partidários e de bloco, do governo e da
oposição, e os presidentes das comissões temáticas tanto na Câmara
dos Deputados como no Senado Federal que com apoio dos seus pares
foram indicados e eleitos para exercer as funções.

Também são considerados decisivos a Mesa Diretora do Congresso
Nacional, comissões mistas, vice-líderes do governo e vice-líderes
partidários, vice-presidentes de comissões temáticas e coordenadores
de frentes parlamentares além das comissão mistas permanentes
sobre Mudanças Climáticas; a de Controle e Atividades de Inteligência
e a Comissão do Senado do Futuro que excluímos do grupo para evitar
duplicidade e garantir representatividade na avaliação.

Excepcionalmente, pelo caráter temporário da composição, também
não foram considerados a Comissão Mista de Orçamento, seu relator e
sub-relatores e os coordenadores de bancadas estaduais, que exercem
influência no legislativo.

Por fim, destacamos que esses parlamentares têm papel importante
para internalizar, pautar, negociar e decidir sobre as demandas
especificadas e gerais que surgem na sociedade. Boa Leitura.
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APRESENTAÇÃO



PARTIDOS
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O MDB e o PT são os partidos que ocupam mais cargos influentes no Congresso
Nacional. E o PP, partido que lidera o grupo do Centrão, é o terceiro em cargos
com destaque para a presidência da Câmara baixa, além de conduzir a liderança
do governo na Casa.
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ESTADOS
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A região nordeste lidera na ocupação de cargos com influência no
legislativo. Os estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Alagoas,
Ceará e Maranhão estão entre os dez com mais cargos, somando 47
parlamentares. São Paulo é o segundo com 9 nomes na lista.
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GÊNERO E COR
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19 (17%)

95 (83%)

Feminino Masculino

Nos cargos de influência estão
presentes 19 mulheres, ou 17% do
total, presentes nas Mesas
Diretoras, lideranças e presidências
das comissões temáticas.

Essa presença é proporcional à
representação feminina eleita para
atual legislatura, que foi de 15%
para a Câmara dos Deputados.

E os homens ocupam,
majoritariamente, 95 (ou 83%) das
cadeiras influentes nos postos de
decisão dentro do Congresso
Nacional.

Registra-se ainda que somente há
uma negra na relação dos 114
cargos influentes. É a deputada
Rosângela Gomes (Republicanos-
RJ), que o ocupa a 4ª secretaria da
Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados.

Entre os 513 deputados federais,
brancos representam mais de 70%
das vagas, enquanto que os negros
ocupam apenas 3,5% das cadeiras
na Casa. E as parlamentares
brancas ocupam 8% das cadeiras,
as pardas representam 1,6% e as
negras 0,6%.



IDADE
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Quanto a idade , a grande maioria é de parlamentares acima dos 41 anos
de idade que ocupam o grupo de cargos influentes. Pela baixa
representatividade os congressistas jovens têm buscado outros espaços
para terem mais destaque no seu mandato, como frentes parlamentares
e gabinetes compartilhados para atuação em temas convergentes e
nacionais.



MANDATO
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49 (43%)
65 (57%)

Novo Reeleito

Os parlamentares que ocupam os cargos mais
influentes são em sua maioria experientes com
mais de um mandato como deputado federal ou
senador da República. Como houve uma alta
renovação em ambas as Casas Legislativas, o
número alto de novatos nos cargos era esperado
no resultado deste cruzamento.

Destacamos que os novatos que ocupam os
cargos possuem na sua trajetória política outras
experiências eletivas, como por exemplo, o de
deputado estadual e vereador, que os colocam
com vantagem para ocupação dos cargos
institucionais no Congresso Nacional.



MESA DIRETORA

Mesa diretora composta por 11 
cargos entre titulares e 

suplentes, sendo o presidente e 
dois vice-presidentes; quatro 
secretários e igual número de 

suplentes.
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Mesa diretora composta por 11 
cargos entre titulares e 

suplentes, sendo o presidente e 
dois vice-presidentes; quatro 
secretários e igual número de 

suplentes.
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CÂMARA
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Presidente: Deputado 
Arthur Lira (PP-AL)

1º Vice-presidente: 
Deputado Marcelo Ramos 

(PL-AM)

2º Vice-presidente: Deputado 
André de Paula (PSD-PE)

1ª secretaria: Luciano 
Bivar (PSL-PE)

2ª secretaria: Marília 
Arraes (PT-PE)

3ª secretaria: Rose 
Modesto (PSDB-MS)

4ª secretaria: Rosângela 
Gomes (Republicanos-

RJ)

1º Suplente de secretário: 
Eduardo Bismarck (PDT-CE)

2º Suplente de secretário: Gilberto 
Nascimento (PSC-SP)

3º Suplente de secretário: 
Alexandre Leite (DEM-SP)

4º Suplente de secretário: Cássio 
Andrade (PSB-PA)

Suplentes



SENADO
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Presidente: Senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG)

1º Vice-presidente: Senador 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-

PB)

2º Vice-presidente: Senador 
Romário (PODEMOS-RJ)

1º Secretário: Senador 
Irajá (PSD-TO)

2º Secretário: Senador 
Elmano Férrer (PP-PI)

3º Secretário: Senador 
Rogério Carvalho (PT-SE)

4º Secretário: Senador 
Weverton (PDT-MA)

1º Suplente de secretário: Senador 
Jorginho Mello (PL-SC)

2º Suplente de secretário: Senador 
Luiz do Carmo (MDB-GO

3º Suplente de secretário: 
Senadora Eliziane Gama 

(CIDADANIA-MA)

4º Suplente de 
secretário: VAGO

Suplentes



LÍDERES PARTIDÁRIOS

São 27 líderes partidários.

11

São 26 líderes partidários.
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LÍDERES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ricardo Barros (PP-PR) – 6º mandato, 
empresário e engenheiro. Na Casa já foi 

relator do orçamento e vice-líder de partido. 
No executivo local foi prefeito de Maringá e no 

plano federal foi Ministério da Saúde no 
Governo Michel Temer.

Liderança do Governo

Os líderes são representantes de partidos ou blocos. Eles tem preferencia no uso da palavra durante a discussão de
matéria e podem encaminhar os votos, além de indicar os membros das comissões e participar dos trabalhos de
qualquer comissão de que não seja membro mas sem direito a voto.

Assim como o Presidente da República, pode indicar um líder do Governo e até 15 vice-líderes que fará as
orientações conforme o governo, há o contraponto: o líder da Oposição será indicado pelo bloco parlamentar ou
pela representação partidária que faça oposição ao Governo. Ambos com as mesmas prerrogativas, podendo
orientar votações e participar do Colégio de Líderes, sem prejuízo da atuação específica dos partidos e blocos.

A Maioria é integrada por bloco parlamentar ou representação partidária que represente a maioria absoluta da
Casa, e a Minoria será aquela integrada pelo maior bloco parlamentar ou representação partidária que se lhe
opuser.

André Figueiredo (PDT-CE) – 4º mandato, 
empresário e economista. Foi vice-líder e líder do 

PDT na Câmara. No Governo Dilma Rousseff foi 
Ministro das Comunicações. É presidente regional 

do PDT-CE e 1º vice presidente nacional da 
legenda. 

Liderança da Oposição



TALÍRIA PETRONE (PSOL-RJ) – 1º mandato, formada em 
história com mestrado em serviço social, é professora da 
rede pública. Foi vereadora mais votada do município de 

Niterói é militando dos direitos humanos.   

Vinícius Poit (NOVO-SP) – 1º mandato, é natural de São 
Bernardo do Campo, administrador. Foi vice-líder da 

legenda e assume a liderança do Novo. 

Alex Manete (CIDADANIA-SP) – 2º mandato, é advogado e 
autor da PEC da Prisão em Segunda Instância. Acumula a 

função de líder da legenda e do Bloco – Cidadania PV.  

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) – 4º mandato, geólogo. Foi 
vice líder do governo Lula. De 2009 a 2016, exerceu  a 

prefeitura do município de Olinda-PE. 
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LÍDERES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Hugo Mota* (REPUBLICANOS-PB) – 3ºmandato, é médico. 
Foi  vice-líder do partido e acumula a liderança da legenda 
do maior bloco partidário na Casa. Na Câmara  presidiu a 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC). 

Bohn Gass (PT-RS) – 3ºmandato, agricultor familiar e 
professor. Foi vice-líder da legenda e coordenador do 

núcleo de trabalho do partido na Comissão de Trabalho 
Administração e Serviço Público, da qual era titular. 

Danilo Cabral (PSB-PE) – 3ºmandato, advogado. Foi 
secretário das Cidade e de Planejamento no Estado. Na 

Casa atuou com destaque na Comissão de Educação e foi 
vice-líder da legenda.  

Wolney Queiroz (PDT-PE) – 5ºmandato, administrador e 
empresário. Atuante na Comissão de Trabalho 

Administração e Serviço Público, foi vice-líder da legenda e 
assume a liderança do partido pela segunda vez  

consecutiva. 

Bloco PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM, 
SOLIDARIEDADE, PROS, PTB, PODE, PSC, AVANTE, PATRIOTA

PT - PARTIDOS DOS TRABALHADORES

PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABLHISTA

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

NOVO

CIDADANIA – BLOCO CIDADANIA - PV

PCdoB – PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASIELIRO

(*) acumula a função de Líder do REPUBLICANOS na Casa. 



Aluísio Mendes (PSC-MA) – 1º mandato, servidor público.  
Vice-líder do Governo, já foi 1º vice presidente da Comissão 

de Fiscalização Financeira e Controle da Casa. 

José Guimarães (PT-CE) – 4º mandato, advogado. Já foi 
líder, vice-líder do PT e líder do Governo. Também foi 

deputado estadual.  

Victor Hugo (PSL-GO) – 1º mandato, advogado, militar e 
servidor público de carreira da Câmara dos Deputados. Foi 

líder do Governo Bolsonaro. 

Welington Roberto (PL-PB) – 5º mandato, empresário. Foi 
líder do partido e vice-líder de bloco partidário. Foi eleito 

suplente de senador e assumiu o cargo em 1998.    
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LÍDERES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Enrico Misasi (PV-SP) – 1º mandato como Deputado 
Federal, é advogado e mestre em direito constitucional. Foi 

vice-líder da legenda e assume, neste ano, a liderança do 
partido.  

Joenia Wapichana (REDE-RR) – 1º mandato, advogada e 
mestra em direito internacional. Foi a primeira indígena a 
exercer a profissão e a primeira mulher indígena a ocupar 

uma vaga na Câmara Federal. 

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE) – 2º mandato, médico. Na 
sua primeira vez na Casa se licenciou para ocupar o cargo 

de Secretário de Transportes de Pernambuco. 

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – 3º mandato, administrador. Na 
casa já foi líder de partido e também líder do Governo 

Temer. No executivo Federal foi ministro das Cidades do 
Governo Dilma Rousseff. 

PV – PARTIDO VERDE

REDE– REDE SUSTENTABILIDADE REPRESENTANTE*

LÍDER DA MAIORIA

PSC – Partido Social Cristão

Líder da Minoria

PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL

PL – PARTIDO LIBERAL

AVANTE

(*) o partido não tem membros suficiente para ter direto a liderança.



Efraim Filho (DEM-PB) –4º mandato, advogado. Já foi líder 
e vice-líder da legenda. Presidiu a Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado. 

Capitão Wagner (PROS-CE) – 1º mandato, militar. Foi 
vereador por fortaleza e deputado estadual.   

Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) – 2º mandato, pecuarista. 
Sua primeira experiência na Casa foi como suplente. Foi 

eleito 1º vice presidente da CSPCCO.

Igor Timo (PODE-MG) – 1º mandato, empresário. Foi eleito 
1º vice presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos 

Deputados. 15

LÍDERES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cacá Leão (PP-BA) – 2º mandato, empresário, 
administrador. Foi vice-líder do partido e de bloco 

parlamentar na Casa. Exerceu mandato de deputado 
estadual.

Antônio de Brito (PSD-BA) - 2º mandato. Na Casa presidiu 
a Comissão de Seguridade Social e Família. Foi Secretário 
do Trabalho, Assistência Social e Direitos dos Cidadão na 

prefeitura de Salvador. 

Isnaldo Bulhões (MDB-AL) – 1º mandato, servidor público. 
Foi vereador por Maceió e deputado estadual por cindo 

mandatos.

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) – 4º mandato, administrador 
e advogado.  Já foi vice-líder do partido e presidente da 

Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. 

PP – PARTIDO PROGRESSISTA

PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DEM - DEMOCRATAS

PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PODE – PODEMOS 

MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Fred Costa (PATRI-MG) – 1º mandato, advogado. Foi 
vereador por Belo Horizonte e deputado estadual.  

PATRI - PATRIOTA
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LÍDERES NO SENADO FEDERAL

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) – É 
administrador e foi ministro da Integração 
Nacional do governo Dilma, deixou o cargo 
após seu partido romper com o governo. 
Fernando então fez oposição a Dilma e se 

aliou a Temer, de quem foi Líder do Governo 
no Senado a partir de 2018, e a Jair Bolsonaro.

Liderança do Governo

Os líderes são representantes de partidos ou blocos. Eles tem preferencia no uso da palavra durante a discussão de
matéria e podem orientar os votos, além de indicar os membros das comissões.

Assim como o Presidente da República, pode indicar um líder do Governo, que fará as orientações conforme o
governo, há o contraponto: o líder da Oposição será indicado pelo bloco parlamentar ou pela representação
partidária com maior número de representantes no Senado Federal e que faça oposição ao Governo. Ambos com as
mesmas prerrogativas, podendo designar líder e vice-líderes, orientar votações e participar do Colégio de Líderes,
sem prejuízo da atuação específica dos partidos e blocos.

A Maioria é integrada por bloco parlamentar ou representação partidária que represente a maioria absoluta da
Casa, e a Minoria será aquela integrada pelo maior bloco parlamentar ou representação partidária que se lhe
opuser.

Randolfe Rodrigues (REDE-AP) – A liderança 
da Oposição foi recém-criado por uma 

proposta dos senadores Randolfe Rodrigues e 
Weverton (PDT-MA), para fazerem 

contraponto ao governo.

Liderança da Oposição



Eliziane Gama (Cidadania-MA) – Jornalista, Eliziane já foi 
deputada estadual e federal. Já foi considerada como um 
dos parlamentares mais atuantes e a segunda deputada 

que menos gastou. 

Nelsinho Trad (PSD-MS) – De família tradicional na política, 
Nelsinho é médico e já foi prefeito por 2 mandatos. Apesar 
do seu partido ser independente, tem proximidade com o 

Presidente Jair Bolsonaro. 

Eduardo Braga (MDB-AM) – Com ampla experiência 
política, Braga já foi deputado estadual e federal, prefeito e 

vice, governador, ministro de estado e agora senador. Foi 
líder do governo Dilma e está no MDB a 17 anos. 

Daniella Ribeiro (PP-PB) – De família política, Daniella já foi 
vereadora, deputada estadual e assume seu primeiro 

mandato no Senado. Sempre foi filiada ao PP.
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LÍDERES NO SENADO FEDERAL

Mailza Gomes (PP-AC) – Suplente do senador Gladson 
Cameli, que foi eleito governador do Acre. Seu marido é ex-

prefeito de Senador Guiomard.

Lasier Martins (PODEMOS-RS) – Advogado e jornalista. Foi 
o 2º vice de Davi Alcolumbre em 2019/2020.

Senador Wellington Fagundes (PL-MT) – É médico-
veterinário e comerciante. Foi deputado por 6 mandatos 

consecutivos, onde foi vice-líder do “centrão”. No Senado já 
foi líder do governo e relator da LDO de 2016. 

Zenaide Maia (PROS-RN) – Médica e ex-primeira dama de 
São Gonçalo. Já foi deputada federal e eleita senadora em 

2018. Apesar de nunca ter se filiado ao PT, vota com grande 
fidelidade. É irmã do deputado João Maia. 

Bloco – Unidos pelo Brasil (MDB, PP, Republicanos)

Bloco – PODEMOS, PSDB, PSL

Bloco – Vanguarda (DEM, PL, PSC)

Bloco da Resistência Democrática (PT, PROS)

Bloco – Senado Independente (PDT, CIDADANIA, REDE, PSB)

PSD – Partido Social Democrático

MDB – Movimento Democrático Brasileiro

PP – Partido Progressista



Marcos Rogério (DEM-RO) – Político influente por 
suas ideias conservadoras, se destacou no 

Congresso após ser relator do processo contra 
Eduardo Cunha. 

Carlos Portinho (PL-RJ) – Suplente do Arolde de 
Oliveira que faleceu em decorrência do Covid-19; 

Carlos é advogado e já ocupou duas secretarias do 
governo do Rio de Janeiro. 

Zequinha Marinho (PSC-PA) – Era vice-governador 
do Pará quando foi eleito para o senado. É membro 

atuante da bancada evangélica. 

Paulo Rocha (PT-PA) - Com histórico de sindicalista, 
já foi presidente da CUT, sendo filiado do PT desde 

1981. Foi eleito deputado federal 5 vezes. 
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LÍDERES NO SENADO FEDERAL

Mecias de Jesus (REPUBLICANOS-RR) – Foi do INCRA, 
agora ligado ao ramo empresarial, Mecias e seu filho, 
deputado Jhonatan, são próximos do Presidente da 

República. 

Alvaro Dias (PODE-PR) – Professor com grande 
histórico político, Alvaro tem passagens pelo MDB e 

PSDB, sendo eleito por todos os cargos eletivos, 
menos à presidência onde disputou em 2018. 

Izalci Lucas (PSDB-DF) – Izalci é um professor e 
muito influente dentro do PSDB. Foi líder sindical e 

sempre se destacou na área da educação. 

Soraya Thronicke (PSL-MS) – Em seu primeiro 
mandato eletivo, Soraya foi eleita pela base de Jair 

Bolsonaro. Ocupará o cargo de líder após o 
falecimento de Major Olimpio (PSL-SP).

REPUBLICANOS

PODEMOS

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

PSL – Partido Social Liberal

DEM – Democratas

PL – Partido Liberal

PSC – Partido Social Cristão

PT – Partido dos Trabalhadores



Leila Barros (PSB-DF) – Conhecida como Leila do Vôlei, 
a ex-esportista foi secretária de Esportes no DF e 
assume seu primeiro mandato como senadora.

Renan Calheiros (MDB-AL) – Um dos mais experientes 
nomes do Congresso Nacional, já foi presidente do 

Senado duas vezes. Foi assessor de Collor e ministro da 
Justiça de FHC. Seu filho é governador de Alagoas

Jean Paul Prates (PT-RN) – Advogado e economista, 
Jean assume seu primeiro cargo eletivo como senador. 

Trabalhou na área do Petróleo na Braspetro, ANP e 
Ministério de Minas e Energia.

Simone Tebet (MDB-MS) – Advogada e professora, 
Simone ganha cada vez mais espaço na política. Filha 
de um ex-senador, foi a primeira mulher a presidir a 
CCJ e concorreu à presidência do Senado em 2021.
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LÍDERES NO SENADO FEDERAL

Telmário Mota (PROS-RR) – Economista, entrou na 
vida pública por meio de movimentos sociais em Boa 
Vista, onde foi vereador, e depois eleito ao Senado. 

Cid Gomes (PDT-CE) – De família tradicional na política, 
já foi prefeito, governador e ministro da Educação. 

Junto de irmão Ciro Gomes, são grandes 
influenciadores do Ceará. 

Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE) – Policial civil, 
divide um “gabinete compartilhado” em seu primeiro 

mandato como senador. Tem posições liberais e faz 
oposição ao governo de Jair Bolsonaro. 

Randolfe Rodrigues (REDE-AP) – Professor e 
historiador, teve influências de movimentos sindicais 

com passagem pelo PT e PSOL. Sempre se colocou 
como oposição do governo de Jair Bolsonaro. 

PROS – Partido Republicano da Ordem Social

PDT – Partido Democrático Trabalhista

CIDADANIA

REDE – Rede Sustentabilidade

PSB – Partido Socialista Brasileira

Maioria

Minoria

Bancada Feminina



LÍDERES PARTIDÁRIOS

25 comissões permanentes 
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13 comissões permanentes 
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COMISSÕES DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS
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- política agrícola e assuntos atinentes à 
agricultura e à pesca profissional, 
destacadamente:
- organização do setor rural; política nacional de 
cooperativismo; condições sociais no meio 
rural; migrações rural-urbanas;
- estímulos fiscais, financeiros e creditícios à 
agricultura, à pesquisa e experimentação 
agrícolas;
- política e sistema nacional de crédito rural;
- política e planejamento agrícola e política de 
desenvolvimento tecnológico da agropecuária; 
extensão rural; seguro agrícola;
- política de abastecimento, comercialização e 
exportação de produtos agropecuários, 
marinhos e da aquicultura;
- política de eletrificação rural;
- política e programa nacional de irrigação;

- vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
- padronização e inspeção de produtos vegetais 
e animais;
- padronização, inspeção e fiscalização do uso 
de defensivos agrotóxicos nas atividades 
agropecuárias;
- política de insumos agropecuários;
- meteorologia e climatologia;
- política e questões fundiárias; reforma agrária; 
justiça agrária; direito agrário, destacadamente:
- uso ou posse temporária da terra; contratos 
agrários; colonização oficial e particular;
- regularização dominial de terras rurais e de 
sua ocupação;
- aquisição ou arrendamento de imóvel rural 
por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e 
na faixa de fronteira;
- alienação e concessão de terras públicas.

CAPADR –COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

1º mandato, professora e 
oriunda de uma família de 

produtores rurais. A 
parlamentar atualmente é 

coordenadora institucional da 
Frente Parlamentar da 

Agricultura (FPA).

DEPUTADA ALINE SLEUTJES
(PSL-PR)

TEMÁTICA

22



CCTCI –COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

23

2º mandato, empregado público. Foi 
vereador em Ponta Grossa. É vice-
líder da Oposição na Câmara dos 
Deputados e membro ativo em 

diversas comissões permanentes e 
temporárias com relator da comissão 

especial da revisão das medidas 
educativas do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA).

DEPUTADO ALIEL
MACHADO (PSB-PR)

- desenvolvimento científico e tecnológico; 
política nacional de ciência e tecnologia e 
organização institucional do setor; acordos de 
cooperação com outros países e organismos 
internacionais;
- sistema estatístico, cartográfico e demográfico 
nacional;
- os meios de comunicação social e a liberdade 
de imprensa;
- a produção e a programação das emissoras de 
rádio e televisão;
- assuntos relativos a comunicações, 
telecomunicações, informática, telemática e 
robótica em geral;

- indústrias de computação e seus aspectos 
estratégicos;
- serviços postais, telegráficos, telefônicos, de 
telex, de radiodifusão e de transmissão de 
dados;
- outorga e renovação da exploração de serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
- política nacional de informática e automação e 
de telecomunicações;
- regime jurídico das telecomunicações e 
informática.

TEMÁTICA



CCJC –COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA

24

1º mandato, advogada e 
procuradora do DF 

aposentada. É uma fiel 
escudeira do governo 

Bolsonaro. Foi vice-presidente 
da CCJC e também vice-líder  

do governo no Congresso 
Nacional. 

DEPUTADA BIA KICIS
(PSL-DF)

- aspectos constitucional, legal, jurídico, 
regimental e de técnica legislativa de projetos, 
emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação 
da Câmara ou de suas Comissões;
- admissibilidade de proposta de emenda à 
Constituição;
- 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;
- assuntos atinentes aos direitos e garantias 
fundamentais, à organização do Estado, à 
organização dos Poderes e às funções 
essenciais da Justiça;
- matérias relativas a direito constitucional, 
eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, 
notarial;
- Partidos Políticos, mandato e representação 
política, sistemas eleitorais e eleições;

- registros públicos;
- desapropriações;
- nacionalidade, cidadania, naturalização, 
regime jurídico dos estrangeiros; emigração e 
imigração;
- intervenção federal;
- uso dos símbolos nacionais;
- criação de novos Estados e Territórios; 
incorporação, subdivisão ou desmembramento 
de áreas de Estados ou de Territórios;
- transferência temporária da sede do 
Governo;
- anistia;
- 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;
- redação do vencido em Plenário e redação 
final das proposições em geral.

TEMÁTICA



CCULT –COMISSÃO DE CULTURA 

25

5º mandato, farmacêutica e 
bioquímica. Foi deputada estadual 

antes de iniciar o mandato na 
Câmara. Foi líder do partido e 
agora é vice-líder da Minoria. 

Ocupou as vice-presidências da 
Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher e da Comissão de 
Educação e atualmente coordena 

a Frente Parlamentar Mista do 
Serviço Público.

DEPUTADA ALICE 
PORTUGAL (PCDOB-BA)

- Desenvolvimento cultural, inclusive 
patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, 
cultural, artístico e científico, acordos culturais 
com outros países;
- Direito de imprensa, informação e 
manifestação do pensamento e expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação;

- Produção intelectual e sua proteção, direitos 
autorais e conexos;
- Gestão da documentação governamental e 
patrimônio arquivístico nacional;
- Diversões e espetáculos públicos;
- Datas comemorativas;
- Homenagens cívicas.

TEMÁTICA



CDC –COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

26

6º mandato, advogado, jornalista e 
empresário. Já atuou como vice-líder do 
PRB, atual REPUBLICANOS, e vice-líder 

do governo Bolsonaro no Congresso 
Nacional. Presidiu o Instituto Nacional 
de Defesa do Consumidor (Inadec). É 
coordenador da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Consumidor sua 

principal bandeira no mandato.

DEPUTADO CELSO 
RUSSOMANNO

(REPUBLICANOS-SP)

- economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
- relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;
- composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e 
serviços.

TEMÁTICA



CDHM –COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

27

1º mandato, sindicalista e agricultor 
familiar. É presidente da CUT-PE, e 

participa ativamente das comissões de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (CAPADR) e de 
Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP).

DEPUTADO CARLOS VERAS 
(PT-PE)

- recebimento, avaliação e investigação de 
denúncias relativas a ameaça ou violação de 
direitos humanos;
- fiscalização e acompanhamento de programas 
governamentais relativos à proteção dos 
direitos humanos;
- colaboração com entidades não-
governamentais, nacionais e internacionais, que 
atuem na defesa dos direitos humanos;
- 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;
- assuntos referentes às minorias étnicas e 
sociais, especialmente aos índios e às 
comunidades indígenas; regime das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios;
- preservação e proteção das culturas populares 
e étnicas do País;
- promoção da igualdade racial.

TEMÁTICA



CDEICS –COMISSÃO DE DES. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS

28

1º mandato, empresário e 
administrador. É filho do 

senador Otto Alencar. Foi vice-
líder do PSD e integrou como 

titular a Comissão de Finanças 
e Tributação, além de várias 

comissões especiais.

DEPUTADO OTTO ALENCAR 
FILHO (PSD-BA)

- matérias atinentes a relações econômicas 
internacionais;
- assuntos relativos à ordem econômica 
nacional;
- política e atividade industrial, comercial e 
agrícola; setor econômico terciário, exceto os 
serviços de natureza financeira;
- sistema monetário; moeda; câmbio e reservas 
cambiais;
- comércio exterior; políticas de importação e 
exportação em geral; acordos comerciais, 
tarifas e cotas;
- atividade econômica estatal e em regime 
empresarial; programas de privatização; 
monopólios da União;
- proteção e benefícios especiais temporários, 
exceto os de natureza financeira e tributária, às 
empresas brasileiras de capital nacional;
- cooperativismo e outras formas de 

associativismo na atividade econômica, exceto 
quando relacionados com matéria própria de 
outra Comissão;
- regime jurídico das empresas e tratamento 
preferencial para microempresas e para 
empresas de pequeno porte;
- fiscalização e incentivo pelo Estado às 
atividades econômicas; diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado; planos nacionais e regionais ou 
setoriais;
- matérias relativas a direito comercial, 
societário e falimentar; direito econômico;
- propriedade industrial e sua proteção;
- registro de comércio e atividades afins;
- políticas e sistema nacional de metrologia, 
normalização e qualidade industrial.
- matérias relativas à prestação de serviços

TEMÁTICA



CDU –COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

29

6º mandato, advogado e 
empresário. Liderou a Bancada da 

Amazônia, sendo o primeiro 
presidente da Comissão da 

Amazônia. Presidiu outras duas 
comissões: a de Economia e a de 
Fiscalização e Controle. Por duas 
vezes foi relator de Infraestrutura 

do Orçamento Geral da União.

DEPUTADO JOSÉ PRIANTE 
(MDB-PA)

- 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;
- 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;
- política e desenvolvimento municipal e 
territorial;
- matérias referentes ao direito municipal e 
edílico;
- regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas, regiões integradas de 
desenvolvimento e microregiões.

TEMÁTICA



CE –COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

30

3º mandato, é professora. Foi 
secretaria estadual e 

presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de 

Educação (Consed). Articulou a 
aprovação da reformulação do 
ensino médio, relatou o Plano 
Nacional de Educação e a sua 

regulamentação.

DEPUTADA PROFESSORA 
DORINHA SEABRA 

REZENDE (DEM-TO)

- 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.

TEMÁTICA



CESPO –COMISSÃO DO ESPORTE

31

2º mandato, empresário. Já exerceu os 
cargos de secretário municipal de 

Turismo e Lazer de Recife e de 
secretário de Turismo, Esporte e Lazer 
de Pernambuco. Vice-líder do PSB, já 
foi membro titular das comissões de 

Turismo; de Defesa do Consumidor; e 
da própria do Esporte.

DEPUTADO FELIPE
CARRERAS (PSB-PE)

- sistema desportivo nacional e sua organização; 
- política e plano nacional de educação física e desportiva;
- normas gerais sobre desporto; e
- justiça desportiva.

TEMÁTICA



CFFC –COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE

32

3º mandato, empresário e 
evangélico. É um dos 

idealizadores da Frente 
Parlamentar em Defesa da 

Vida, Contra a Legalização do 
Aborto e uma das principais 

lideranças do partido 
Solidariedade.

DEPUTADO ÁUREO RIBEIRO 
(SD-RJ)

- tomada de contas do Presidente da República, 
na hipótese do art. 51, II, da Constituição 
Federal;
- 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;
- planos e programas de desenvolvimento 
nacional ou regional, após exame, pelas demais 
Comissões, dos programas que lhes disserem 
respeito;
- 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);
- exame dos relatórios de atividades do Tribunal 
de Contas da União (Constituição Federal, art. 
71, § 4º);
- requisição de informações, relatórios, 
balanços e inspeções sobre as contas ou 
autorizações de despesas de órgãos e entidades 
da administração federal, diretamente ou 
através do Tribunal de Contas da União.

TEMÁTICA



CFT –COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

33

5º mandato, advogado e 
agropecuarista. Tem atuação 

destacada na agenda do 
municipalismo. Já exerceu a 

vice-presidência da CFT e 
atualmente é vice-líder do 

bloco de apoio ao presidente 
da Câmara.

DEPUTADO JÚLIO CESAR
(PSD-PI)

- Adequação Financeira ou Orçamentária da 
Proposição, e Mérito;
- 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;
- sistema financeiro da habitação; sistema 
nacional de seguros privados e capitalização;
- títulos e valores mobiliários;
- regime jurídico do capital estrangeiro; 
remessa de lucros;
- dívida pública interna e externa;
- 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;
- 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;
- 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;
- sistema tributário nacional e repartição das 
receitas tributárias; normas gerais de direito 
tributário; legislação referente a cada tributo;
- tributação, arrecadação, fiscalização; 
parafiscalidade; empréstimos compulsórios; 
contribuições sociais; administração fiscal.

TEMÁTICA



CIDOSO –COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

34

1º mandato, bombeiro e médico. 
Foi presidente da Associação 

Médica de São João Del Rei (MG). 
Integrou três comissões 

permanentes como membro 
titular: Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa; Seguridade Social e 
Família; e Legislação Participativa.

DEPUTADO DR. FREDERICO 
(PATRIOTA-MG)

- recebimento, avaliação e investigação de 
denúncias relativas à ameaça ou à violação de 
direitos da pessoa idosa;
- fiscalização e acompanhamento de programas 
governamentais relativos à proteção dos 
direitos da pessoa idosa;
- programa de apoio à pessoa idosa em situação 
de risco social;
- monitoramento de políticas públicas 
relacionadas às pessoas idosas;
- acompanhamento da ação dos conselhos de 

direitos das pessoas idosas, instalados na 
União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios;
- pesquisas e estudos relativos à situação das 
pessoas idosas no Brasil e no mundo, inclusive 
para efeito de divulgação pública e 
fornecimento de subsídios para as demais 
Comissões da Casa;
- incentivo à conscientização da imagem dos 
idosos na sociedade;
- regime jurídico de proteção à pessoa idosa.

TEMÁTICA



CINDRA –COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DES. 
REGIONAL E AMAZÔNIA

35

1º mandato e pecuarista. É 
filho do ex-deputado Aninaldo
Vale. Foi prefeito de Viseu (PA). 

Parlamentar atuante nos 
temas ruralistas como membro 

da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural.

DEPUTADO CRISTIANO 
VALE (PL-PA)

- assuntos relativos à região amazônica, 
especialmente:
- integração regional e limites legais;
- valorização econômica;
- assuntos indígenas;
- caça, pesca, fauna e flora e sua 
regulamentação;
- exploração dos recursos minerais, vegetais e 
hídricos;
- turismo;
- desenvolvimento sustentável;
- desenvolvimento e integração da região 
amazônica; planos regionais de 

desenvolvimento econômico e social; incentivo 
regional da Amazônia;
- desenvolvimento e integração de regiões; 
planos regionais de desenvolvimento 
econômico e social; incentivos regionais;
- planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de organização político-
administrativa;
- assuntos de interesse federal nos Municípios, 
Estados, Territórios e no Distrito Federal;
- sistema nacional de defesa civil; política de 
combate às calamidades;
- migrações internas.

TEMÁTICA



CLP –COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

36

3º mandato, economista e professor 
universitário. Foi vice-líder do 

partido e membro titular de diversas 
comissões permanentes, como 
Cultura, Educação e Legislação 

Participativa. Presidiu a comissão 
especial que analisou o projeto da 

Lei de Responsabilidade Educacional.

DEPUTADO WALDENOR
PEREIRA (PT-BA)

- Facilitar a participação da sociedade no 
processo de elaboração legislativa.
- Através da CLP, a sociedade, por meio de 
qualquer entidade civil organizada, ONGs, 
sindicatos, associações, órgãos de classe, 
apresenta à Câmara dos Deputados 
suas sugestões legislativas. Essas sugestões vão 
desde propostas de leis complementares e 
ordinárias até sugestões de emendas ao Plano 

Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).
- Por meio desta Comissão, a Câmara dos 
Deputados abre à sociedade civil um acesso ao 
sistema de produção das leis do País, chamando 
o cidadão a levar diretamente ao Parlamento 
sua percepção dos problemas e demandas da 
vida real e cotidiana.

TEMÁTICA



CMADS –COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

37

1º mandato, gerente de projetos e 
ativista. Fundadora do movimento Nas 

Ruas. Foi vice-líder do PSL e do governo. 
Também integrou diversas comissões 
permanentes e especiais, como a da 

Prisão em 2ª Instância e o grupo do grupo 
de trabalho para analisar o chamado 
“Pacote anticrime” apresentado pelo 
então Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

DEPUTADA CARLA
ZAMBELLI (PSL-SP)

- política e sistema nacional do meio ambiente; 
- direito ambiental; 
- legislação de defesa ecológica;
- recursos naturais renováveis; 
- flora, fauna e solo; 
- edafologia e desertificação;
- desenvolvimento sustentável.

TEMÁTICA



CME –COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

38

4º mandato, servidor público. Foi 
vereador e deputado estadual. Foi vice-
líder por diversas ocasiões e já foi 1º, 2º 

e 3º vice-presidente da Comissão de 
Minas e Energia. Foi relator do PL 

1917/2015 sobre a portabilidade da 
conta de luz. Também foi relator do PL 

1610/1996, sobre a exploração de 
recursos minerais em terras indígenas.

DEPUTADO EDIO LOPES  
(PL-RR)

- politicas e modelos mineral e energético 
brasileiros;
- estrutura institucional e papel dos agentes dos 
setores mineral e energético;
- fontes convencionais e alternativas de 
energia;
- pesquisa e exploração de recursos minerais e 
energéticos;
- formas de acesso ao bem mineral; empresas 
de mineração;

- política e estrutura de preços de recursos 
energéticos;
- comercialização e industrialização de 
minérios;
- fomento à atividade mineral;
- regime jurídico dos bens minerais e dos 
recursos energéticos;
- gestão, planejamento e controle dos recursos 
hídricos; regime jurídico de águas públicas 
e particulares.

TEMÁTICA



CMULHER –COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER

39

6º mandato, pedagoga. Foi casada 
com o senador Jader Barbalho, e é 

mãe do governador do Pará, Helder 
Barbalho. Ocupa a vice-presidência 
da Comissão Mista de Combate à 

Violência Contra a Mulher do 
Congresso Nacional e foi procuradora 

da Mulher na Casa e ainda 
presidente da Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF).

DEPUTADA ELCIONE
BARBALHO (MDB-PA)

- recebimento, avaliação e investigação de 
denúncias relativas à ameaça ou à violação dos 
direitos da mulher, em especial as vítimas de 
violência doméstica, física, psicológica e moral, e 
respectiva discussão e deliberação;
- fiscalização e acompanhamento de programas 
governamentais relativos à proteção dos direitos 
da mulher, visando ao seu empoderamento na 
sociedade brasileira;
- incentivo e fiscalização de programas de apoio às 
mulheres chefes de família monoparentais;
- monitoramento da saúde materno-infantil e 
neonatal, dos programas de apoio a mulheres em 
estado puerperal, em especial nas regiões mais 
carentes do País;
- incentivo e monitoramento dos programas de 
prevenção e de enfrentamento do câncer do útero, 
do colo do útero, do ovário e de mama;
- incentivo e monitoramento dos programas de 
prevenção e de enfrentamento das doenças 

sexualmente transmissíveis — DSTs e da AIDS;
- incentivo e monitoramento de programas 
relativos à prevenção e ao combate à violência e à 
exploração sexual de crianças e de adolescentes do 
sexo feminino;
- monitoramento das condições de trabalho, em 
especial da mulher do campo;
- pesquisas e estudos acerca da situação das 
mulheres no Brasil e no mundo, em especial 
quando relacionados a campanhas nacionais para 
o parto humanizado, à amamentação e ao 
aleitamento materno e ao direito de acesso a 
creches pelas mulheres trabalhadoras;
- incentivo à conscientização da imagem da mulher 
na sociedade;
- matérias atinentes à igualdade racial das 
mulheres; recebimento, avaliação e investigação 
de denúncias relativas à discriminação racial de 
mulheres, promoção e defesa da igualdade racial 

das mulheres.

TEMÁTICA



CPD –COMISSÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

40

2º mandato, administradora e 
bacharel em direito. Foi deputada 
estadual e secretaria estadual de 
Educação e da Inclusão da Pessoa 
com Deficiência. No mandato foi 

vice-líder do PT e integrou 
diversas comissões permanentes 

e especiais, como a Comissão 
Externa sobre Violência 

Doméstica contra a Mulher.

DEPUTADA REJANE DIAS 
(PT-PI)

- Todas as matérias atinentes às pessoas com 
deficiência; Recebimento, avaliação e 
investigação de denúncias relativas à ameaça 
ou à violação dos direitos das pessoas com 
deficiência;
- Recebimento, avaliação e investigação de 
denúncias relativas à ameaça ou à violação 
dos direitos das pessoas com deficiência;
- Pesquisas e estudos científicos, inclusive 
aqueles que utilizem células tronco, que 
visem melhorar as condições de vida das 
pessoas com deficiência;
- Colaboração com entidades não 
governamentais, nacionais e internacionais, 
que atuem na defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência;
- Acompanhamento de ações tomadas em 

âmbito internacional por instituições 
multilaterais, Estados estrangeiros e 
organizações não governamentais 
internacionais nas áreas da tutela da pessoa 
com deficiência;
- Acompanhamento da ação dos conselhos de 
direitos das pessoas com deficiência, 
instalados na União, nos Estados, no Distrito 
Federal e nos Municípios.
Ademais, o Congresso assegurou à nova 
Comissão o direito de apresentar emendas ao 
Orçamento da União. Um instrumento que 
permitirá, além das mudanças legais e dos 
debates promovidos pelo colegiado, influir 
diretamente na destinação dos recursos 
públicos em prol das pessoas com deficiência.

TEMÁTICA



CREDN –COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL

41

5º mandato, economista. Foi presidente 
da Câmara dos Deputados, foi duas vezes 

governador de Minas Gerais e cumpriu 
um mandato de senador da República. 
Ex-presidente do PSDB, foi o candidato 
do partido à Presidência da República 

nas eleições de 2014. Mantém a tradição 
tucana no comando da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.

DEPUTADO AÉCIO NEVES 
(PSDB-MG)

- relações diplomáticas e consulares, 
econômicas e comerciais, culturais e científicas 
com outros países; relações com entidades 
internacionais multilaterais e regionais;
- política externa brasileira; serviço exterior 
brasileiro;
- tratados, atos, acordos e convênios 
internacionais e demais instrumentos de 
política externa;
- direito internacional público e privado; ordem 
jurídica internacional; nacionalidade; cidadania 
e naturalização; regime jurídico dos 
estrangeiros; emigração e imigração;
- autorização para o Presidente ou o Vice-
Presidente da República ausentar-se do 
território nacional;
- política de defesa nacional; estudos 

estratégicos e atividades de informação e 
contrainformação;
- 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;
- assuntos atinentes à faixa de fronteira e áreas 
consideradas indispensáveis à defesa nacional;
- direito militar e legislação de defesa nacional; 
direito marítimo, aeronáutico e espacial;
- 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;
- outros assuntos pertinentes ao seu campo 
temático;

TEMÁTICA



CSPCCO –COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE 
AO CRIME ORGANIZADO 

42

1º mandato, empresário. É filho 
do ex-deputado estadual e 

prefeito de Cuiabá, Emanoel 
Pinheiro. Foi vice-líder do partido 
e titular das comissões de Defesa 

dos Direitos da Mulher; de 
Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços ; e 
da Comissão Externa da Violência 

Doméstica Contra a Mulher.

DEPUTADO EMANUEL 
PINHEIRO NETO (PTB-MT)

- assuntos atinentes à prevenção, fiscalização 
e combate ao uso de drogas e ao tráfico 
ilícito de entorpecentes ou atividades 
conexas;
- combate ao contrabando, crime 
organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, 
violência rural e urbana;
- controle e comercialização de armas, 
proteção a testemunhas e vítimas de crime, 
e suas famílias;
- matérias sobre segurança pública interna e 
seus órgãos institucionais;
- recebimento, avaliação e investigação de 
denúncias relativas ao crime organizado, 
narcotráfico, violência rural e urbana e 
quaisquer situações conexas que afetem a 

segurança pública;
- sistema penitenciário, legislação penal e 
processual penal, do ponto de vista da 
segurança pública;
- políticas de segurança pública e seus 
órgãos institucionais;
- fiscalização e acompanhamento de 
programas e políticas governamentais de 
segurança pública;
- 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.

TEMÁTICA



CSSF –COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

43

6º mandato, empresário e médico. 
Parlamentar experiente, foi 

secretario estadual e municipal de 
Saúde. Foi vice-presidente e 
secretário geral do Cosems e 

membro do Conselho Brasileiro dos 
Executivos em Saúde (CBEXS). Tem 

participação em diversas comissões, 
dentre elas, presidir a Comissão 

Externa do Coronavírus na Câmara.

DEPUTADO DR. LUIZ 
ANTONIO TEIXEIRA JR.  (PP-

RJ)

- assuntos relativos à saúde, previdência e 
assistência social em geral;
- organização institucional da saúde no Brasil;
- política de saúde e processo de planificação 
em saúde; sistema único de saúde
- ações e serviços de saúde pública, campanhas 
de saúde pública, erradicação de doenças 
endêmicas, vigilância epidemiológica, 
bioestatística e imunizações;
- assistência médica previdenciária; instituições 
privadas de saúde;
- medicinas alternativas;
- higiene, educação e assistência sanitária;
- atividades médicas e paramédicas;
- controle de drogas, medicamentos e 
alimentos; sangue e hemoderivados
- exercício da medicina e profissões afins; 
recursos humanos para a saúde;
- saúde ambiental, saúde ocupacional e 

infortunística; seguro de acidentes do trabalho 
urbano e rural
- alimentação e nutrição
- indústria químico-farmacêutica; proteção 
industrial de fármacos;
- organização institucional da previdência social 
do País
- regime geral e regulamentos da previdência 
social urbana, rural e parlamentar
- seguros e previdência privada;
- assistência oficial, inclusive a proteção à 
maternidade; à criança, ao adolescente, aos 
idosos e aos portadores de deficiência;
- regime jurídico das entidades civis de 
finalidades sociais e assistenciais;
- matérias relativas à família, à mulher, à 
criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa 
portadora de deficiência física ou mental
- direito de família e do menor; 

TEMÁTICA



CTASP –COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇO PÚBLICO

44

3º mandato e advogado. Foi 1º 
vice-líder do partido e membro 

titular da Comissão de 
Constituição e Justiça e de 

Cidadania e da Comissão Externa 
destinada a acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos do 
Ministério da Educação.

DEPUTADO AFONSO 
MOTTA (PDT-RS)

- matéria trabalhista urbana e rural; direito do 
trabalho e processual do trabalho e direito 
acidentário;
- contrato individual e convenções coletivas de 
trabalho;
- assuntos pertinentes à organização, 
fiscalização, tutela, segurança e medicina do 
trabalho; trabalho do menor de idade, da 
mulher e do estrangeiro;
- política salarial; política de emprego; política 
de aprendizagem e treinamento profissional;
- dissídios individual e coletivo; conflitos 
coletivos de trabalho; direito de greve; 
negociação coletiva;
- Justiça do Trabalho; Ministério Público do 
Trabalho;
- sindicalismo e organização sindical; sistema de 
representação classista; política e liberdade 
sindical;

- relação jurídica do trabalho no plano 
internacional; organizações internacionais; 
convenções;
- relações entre o capital e o trabalho;
- regulamentação do exercício das profissões; 
autarquias profissionais;
- organização político-administrativa da União e 
reforma administrativa;
- matéria referente a direito administrativo em 
geral;
- matérias relativas ao serviço público da 
administração federal direta e indireta, inclusive 
fundacional;
- regime jurídico dos servidores públicos civis e 
militares, ativos e inativos;
- regime jurídico-administrativo dos bens 
públicos;
- prestação de serviços públicos em geral e seu 
regime jurídico.

TEMÁTICA



CTUR –COMISSÃO DE TURISMO 

45

2º mandato, administrador. Foi 
vereador e deputado estadual. Foi 

líder e vice-líder do partido. Já 
integrou as comissões de Turismo, de 
Educação e de Constituição e Justiça 

e de Cidadania. Foi presidente da 
comissão especial sobre a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 
15/15, que tornou permanente o 

Fundeb.

DEPUTADO BACELAR
(PODEMOS-BA)

- política e sistema nacional de turismo;
- exploração das atividades e dos serviços turísticos;
- colaboração com entidades públicas e não-governamentais 
nacionais e internacionais, que atuem na formação de política de 
turismo;
- sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano 
nacional de educação física e desportiva;
- normas gerais sobre desporto; justiça desportiva.

TEMÁTICA



CVT –COMISSÃO VIAÇÃO E TRANSPORTE 

46

1º mandato, formado em gestão 
pública, empresário.  Foi 

deputado estadual e secretário de 
Estado do Desenvolvimento 

Econômico e Sustentável e diretor 
do porto de São Francisco do 

Sul. O parlamentar foi membro 
titular da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e 
Informática (CCTCI).

DEPUTADO CARLOS 
CHIODINI (MDB-SC)

- assuntos referentes ao sistema nacional de 
viação e aos sistemas de transportes em geral;
- transportes aéreo, marítimo, aquaviário, 
ferroviário, rodoviário e metroviário; transporte 
por dutos;
- ordenação e exploração dos serviços de 
transportes;
- transportes urbano, interestadual, 
intermunicipal e internacional;
- marinha mercante, portos e vias navegáveis; 
navegação marítima e de cabotagem e a 
interior; direito marítimo;

- aviação civil, aeroportos e infra-estrutura
aeroportuária; segurança e controle do tráfego 
aéreo; direito aeronáutico;
- transporte de passageiros e de cargas; regime 
jurídico e legislação setorial; acordos e 
convenções internacionais; responsabilidade 
civil do transportador;
- segurança, política, educação e legislação de 
trânsito e tráfego.

TEMÁTICA



COMISSÕES DO SENADO FEDERAL

47



CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

48

1º mandato e médico. Já 
exerceu o cargo de deputado 
estadual por três mandatos 

além de ter sido governador da 
Bahia. É pai do deputado 

federal Otto Alencar Filho.

SENADOR OTTO ALENCAR 
(PSD-BA)

– aspecto econômico e financeiro de qualquer 
matéria que lhe seja submetida por despacho 
do Presidente, por deliberação do Plenário, ou 
por consulta de comissão, e, ainda, quando, em 
virtude desses aspectos, houver recurso de 
decisão terminativa de comissão para o 
Plenário; 
– 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 e propaganda 
comercial; 
– tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, 
finanças públicas, normas gerais sobre direito 
tributário, financeiro e econômico; orçamento, 

juntas comerciais, conflitos de competência em 
matéria tributária entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, dívida pública 
e fiscalização das instituições financeiras; 
– escolha dos Ministros do Tribunal de Contas 
da União (Const., arts. 49, XIII, e 52, III, -, e do 
presidente e diretores do Banco Central (Const., 
art. 52, III, -; 
– matérias a que se referem os arts. 389, 393 e 
394; 
– outros assuntos correlatos. 
- a Comissão promoverá audiências públicas 
regulares com o Presidente do Banco Central 
do Brasil para discutir as diretrizes, 
implementação e perspectivas futuras da 
política monetária. 

TEMÁTICA



CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

49

2º mandato, técnico em contabilidade e 
empresário. Integrou a 1º secretário da 
Mesa Diretora além de presidir várias 

comissões permanentes e temporárias. Já 
exerceu o cargo de deputado estadual por 

três mandatos. Foi também deputado 
federal por um mandato, quando atuou 

como líder partidário e assumiu a 1ª vice-
presidência da Comissão da Amazônia.

SENADOR SÉRGIO PETECÃO 
(PSD-AC)

– relações de trabalho, organização do sistema nacional de emprego e 
condição para o exercício de profissões, seguridade social, previdência 
social, população indígena e assistência social; 
– proteção e defesa da saúde, condições e requisitos para remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, 
tratamento e coleta de sangue humano e seus derivados, produção, 
controle e fiscalização de medicamentos, saneamento, inspeção e 
fiscalização de alimentos e competência do Sistema Único de Saúde; 
– outros assuntos correlatos. 

TEMÁTICA



CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

50

1º mandato, comerciante. Foi eleito 
o presidente do Senado Federal 

mais jovem na história. Experiente, 
foi vereador, deputado federal por 
três mandatos. Também ocupou as 

presidências das comissões de 
Desenvolvimento Regional e 

Turismo e de Meio Ambiente.

SENADOR DAVI 
ALCOLUMBRE (DEM-AP)

– 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; 
– ressalvadas as atribuições das demais 
comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, 
sobre as matérias de competência da União;
– propor, por projeto de resolução, a suspensão, 
no todo ou em parte, de leis declaradas 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal;
– opinar, em cumprimento a despacho da 
Presidência, sobre as emendas apresentadas 
como de redação, nas condições previstas no 
parágrafo único do art. 234; 
– opinar sobre assunto de natureza jurídica ou 

constitucional que lhe seja submetido, em 
consulta, pelo Presidente, de ofício, ou por 
deliberação do Plenário, ou por outra comissão; 
– opinar sobre recursos interpostos às decisões 
da Presidência; 
– opinar sobre os requerimentos de voto de 
censura, aplauso ou semelhante, salvo quando o 
assunto possa interessar às relações exteriores 
do País. 
- Quando a Comissão emitir parecer pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade de 
qualquer proposição, será esta considerada 
rejeitada e arquivada definitivamente, por 
despacho do Presidente do Senado, salvo, não 
sendo unânime o parecer, recurso interposto 
nos termos do art. 254.
- Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a 
Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o 
vício. 

TEMÁTICA



CCT - COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

51

1º mandato, advogado. É filho da ex-
deputada federal Ceci Cunha, 

assassinada por motivos políticos. Foi 
presidente da Comissão de 
Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC). Atualmente, é 

vice-líder do bloco 
PODEMOS/PSDB/PSL e presidente do 

PSDB em Alagoas.

SENADOR RODRIGO CUNHA 
(PSDB-AL)

– desenvolvimento científico, tecnológico e 
inovação tecnológica; 
– política nacional de ciência, tecnologia, 
inovação, comunicação e informática; 
– organização institucional do setor; 
– acordos de cooperação e inovação com 
outros países e organismos internacionais na 
área; 
– propriedade intelectual; 
– criações científicas e tecnológicas, 
informática, atividades nucleares de qualquer 
natureza, transporte e utilização de materiais 

radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e 
criação de tecnologia; 
– comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
– regulamentação, controle e questões éticas 
referentes a pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico, inovação tecnológica, 
comunicação e informática; 
– outros assuntos correlatos.

TEMÁTICA



CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA

52

2º mandato, médico e jornalista. Liderou o 
PT no Senado. Na sua trajetória, já ocupou 
os cargos de deputado estadual, deputado 
federal e vereador. Secretário municipal de 

Saúde do Recife, acumula também 
experiência no Executivo Estadual, como 

secretário das Cidades e secretário de 
Saúde, e no Executivo Federal, quando 

assumiu o Ministério da Saúde no governo 
Lula.

SENADOR HUMBERTO 
COSTA (PT-PE)

– sugestões legislativas apresentadas por 
associações e órgãos de classe, sindicatos e 
entidades organizadas da sociedade civil, 
exceto partidos políticos com representação 
política no Congresso Nacional; 
– pareceres técnicos, exposições e propostas 
oriundas de entidades científicas e culturais e 
de qualquer das entidades mencionadas no 
inciso I. 
– garantia e promoção dos direitos humanos; 
– direitos da mulher; 
– proteção à família; 

– proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiências e de proteção à 
infância, à juventude e aos idosos; 
– fiscalização, acompanhamento, avaliação e 
controle das políticas governamentais relativas 
aos direitos humanos, aos direitos da mulher, 
aos direitos das minorias sociais ou étnicas, aos 
direitos dos estrangeiros, à proteção e 
integração das pessoas portadoras de 
deficiência e à proteção à infância, à juventude 
e aos idosos

TEMÁTICA



CDR - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
TURISMO

53

2º mandato, economista, jornalista e 
empresário. Político experiente, foi 

prefeito de Maceió, deputado federal 
e governador e presidente da 
República. Exerceu o cargo de 

presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e já 

presidiu a Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência.

SENADOR FERNANDO 
COLLOR (PROS-AL)

– proposições que tratem de assuntos 
referentes às desigualdades regionais e às 
políticas de desenvolvimento regional, dos 
Estados e dos Municípios; 
– planos regionais de desenvolvimento 
econômico e social; 
– programas, projetos, investimentos e 
incentivos voltados para o desenvolvimento 
regional; 

– integração regional; 
– agências e organismos de desenvolvimento 
regional; 
– proposições que tratem de assuntos 
referentes ao turismo; 
– políticas relativas ao turismo; 
– outros assuntos correlatos. 

TEMÁTICA



CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

54

1º mandato, médico. Experiente, foi 
ministro da Saúde, deputado 

federal, deputado estadual. No 
Senado, presidiu a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização e titular das comissões 
de Assuntos Sociais, Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Desenvolvimento 

Regional e Turismo e Comissão de 
Meio Ambiente.

SENADOR MARCELO 
CASTRO (MDB-PI)

– normas gerais sobre educação, cultura, 
ensino e desportos, instituições educativas e 
culturais, diretrizes e bases da educação 
nacional e salário- educação; 
– diversão e espetáculos públicos, criações 
artísticas, datas comemorativas e 
homenagens cívicas; 

– formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos; 
– outros assuntos correlatos. 

TEMÁTICA



CI - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

55

1º mandato, administrador de 
empresas e especializado em 

recursos humanos. Exerceu o cargo 
de prefeito por três mandatos. 

Participou de diversas comissões 
temáticas tendo exercido a 

presidência da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização (CMO) e da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do 

Senado Federal.

SENADOR DÁRIO BERGER 
(MDB-SC)

– transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, 
recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-
privadas e agências reguladoras pertinentes; 
– outros assuntos correlatos.

TEMÁTICA



CMA - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

56

1º mandato, técnico industrial. Um 
dos fundadores do PT e da CUT na 
Bahia. Exerceu três mandatos de 

deputado federal e assumiu 
ministérios no governo Lula: Relações 
Institucionais e do Trabalho. Foi eleito 
governador da Bahia por duas vezes. 
No segundo governo Dilma, também 
conduziu o Ministério da Defesa e a 

Casa Civil.

SENADOR JAQUES WAGNER 
(PT-BA)

- proteção do meio ambiente, controle da 
poluição, conservação da natureza e defesa 
do solo, dos recursos naturais e genéticos, das 
florestas, da caça, da pesca, da fauna, da flora 
e dos recursos hídricos; 
- política e sistema nacional de meio 
ambiente; 
- preservação, conservação, exploração e 
manejo de florestas e da biodiversidade; 
- conservação e gerenciamento do uso do 
solo e dos recursos hídricos, no tocante ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento 
sustentável; 

- fiscalização dos alimentos e dos produtos e 
insumos agrícolas e pecuários, no tocante ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento 
sustentável; 
- direito ambiental; 
- agências reguladoras na área de meio 
ambiente, inclusive a Agência Nacional de 
Águas (ANA);  
- outros assuntos correlatos.

TEMÁTICA



CRA - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

57

2º mandato, empresário na área de 
transporte, educação e comunicações. 

Ingressou na vida pública como 
prefeito de Ji-Paraná/RO. Presidente 

do PDT em Rondônia, foi líder do 
partido no Senado e já foi presidente 
da Comissão de Agricultura e Reforma 

Agrária.

SENADOR ACIR GURGACZ 
(PDT-RO)

– direito agrário; 
– planejamento, acompanhamento e execução 
da política agrícola e fundiária; 
– agricultura, pecuária e abastecimento; 
– agricultura familiar e segurança alimentar; 
– silvicultura, aquicultura e pesca; 
– comercialização e fiscalização de produtos e 
insumos, inspeção e fiscalização de alimentos, 
vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; 
– irrigação e drenagem; 
– uso e conservação do solo na agricultura; 
– utilização e conservação, na agricultura, dos 
recursos hídricos e genéticos; 
– política de investimentos e financiamentos 
agropecuários, seguro rural e endividamento 
rural; 
– tributação da atividade rural; 
– alienação ou concessão de terras públicas 
com área superior a dois mil e quinhentos 

hectares, aquisição ou arrendamento de 
propriedade rural por pessoa física ou jurídica 
estrangeira, definição da pequena e da média 
propriedade rural; 
– uso ou posse temporária da terra e 
regularização dominial de terras rurais e de sua 
ocupação; 
– colonização e reforma agrária; 
– cooperativismo e associativismo rurais; 
– emprego, previdência e renda rurais; 
– políticas de apoio às pequenas e médias 
propriedades rurais; 
– política de desenvolvimento tecnológico da 
agropecuária, mediante estímulos fiscais, 
financeiros e creditícios à pesquisa e 
experimentação agrícola, pesquisa, plantio e 
comercialização de organismos geneticamente 
modificados; 
– extensão rural; organização do ensino rural;
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Eleito em 2014 para seu 1º mandato 
como senador. Já foi vereador e 

deputado estadual; além de vice-
prefeito de Manaus, vice-governador 

e governador do Amazonas.

Já foi presidente da CAE. Votou contra 
os decretos de armas publicados por 

Jair Bolsonaro.

SENADOR OMAR AZIZ (PSD-
AM)

– segurança pública; 
– polícia civil, militar, federal, rodoviária federal e 
ferroviária federal; policiamento marítimo, fluvial, 
lacustre, aeroportuário e de fronteiras;
– corpos de bombeiros militares; guardas 
municipais; sistema penitenciário; sistema 
socioeducativo; 
– área de fronteiras; 
– inteligência de segurança pública; 
– políticas de valorização, capacitação e proteção 
das forças de segurança;
– políticas públicas de prevenção à violência e de 
promoção da paz social;
– combate à corrupção, ao crime organizado e à 
lavagem de dinheiro; prevenção, fiscalização e 
combate ao tráfico ilícito de drogas;
– controle e comercialização de armas, proteção a 
testemunhas e a vítimas de crime, e a suas 
famílias; 
– cooperação técnica internacional em matéria de 
segurança pública, compartilhamento de 

informações processuais e adesão a acordos 
internacionais sobre esses temas, ressalvada a 
competência da CREDN;
– receber e avaliar denúncias relativas ao crime 
organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e 
quaisquer situações conexas que afetem a 
segurança pública;
– realizar pesquisas, estudos e conferências sobre 
as matérias de sua competência;
– colaborar com entidades não governamentais 
que atuem nas matérias de sua competência; 
– fiscalizar e acompanhar o Plano Nacional de 
Segurança Pública e Defesa Social e demais 
programas e políticas públicas de segurança 
pública, bem como o controle externo das forças 
de segurança e o controle da alocação dos 
investimentos e de seus resultados;
– acompanhar as avaliações do Sistema Nacional 
de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de 
Segurança Pública e Defesa Social.
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2º mandato, empresária e 
pecuarista. Foi ministra da 

Agricultura e deputada federal pelo 
Tocantins. Líder agropecuarista, 

durante o mandato como deputada 
foi presidente da Frente 

Parlamentar Agropecuária e 
presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA). 

SENADORA KÁTIA ABREU 
(PP-TO)

– proposições referentes aos atos e relações 
internacionais (Const., art. 49, I) e ao 
Ministério das Relações Exteriores; 
– comércio exterior; 
– indicação de nome para chefe de missão 
diplomática de caráter permanente junto a 
governos estrangeiros e das organizações 
internacionais de que o Brasil faça parte
– requerimentos de votos de censura, de 
aplauso ou semelhante, quando se refiram a 
acontecimentos ou atos públicos 
internacionais; 
– Forças Armadas de terra, mar e ar, 
requisições militares, passagem de forças 
estrangeiras e sua permanência no território 

nacional, questões de fronteiras e limites do 
território nacional, espaço aéreo e marítimo, 
declaração de guerra e celebração de paz; 
– assuntos referentes à Organização das 
Nações Unidas e entidades internacionais de 
qualquer natureza; 
– autorização para o Presidente ou o Vice-
Presidente da República se ausentarem do 
território nacional; 
– outros assuntos correlatos
- A Comissão integrará, por um de seus 
membros, as comissões enviadas pelo Senado 
ao exterior, em assuntos pertinentes à política 
externa do País.
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1º mandato, jornalista e economista. É 
neto do ex-deputado federal 

constituinte Expedito Machado da 
Ponte e sobrinho do ex-senador Sérgio 

Machado, com quem chegou a trabalhar 
no seu gabinete no Senado. O 

parlamentar foi deputado distrital e 
federal. No Senado, participa em várias 

comissões, e em especial, se dedica a de 
Assuntos Econômicos e a temporária de 

Reforma Tributária. 

SENADOR REGUFFE 
(PODEMOS-DF)

- exercer a fiscalização e o controle dos atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta;
- opinar sobre matérias pertinentes aos temas: 
prevenção à corrupção; acompanhamento e 
modernização das práticas gerenciais na 
administração pública federal direta e indireta; 
prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços 
públicos; transparência e prestação de contas e 
de informações à população, com foco na 
responsabilidade da gestão fiscal e dos gastos 
públicos, bem como nas necessidades dos 
cidadãos; difusão e incentivo, na administração 
pública, de novos meios de prestação de 

informações à sociedade, tais como redes, sítios 
e portais eletrônicos, e apoio a Estados e 
Municípios para a implantação desses meios; 
- opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do 
consumidor, 
remeter cópia da documentação pertinente ao 
Ministério Público, a fim de que este promova a 
ação cabível, de natureza cível ou penal, se for 
constatada a existência de irregularidade; 
- atuar, mediante solicitação, em colaboração 
com as comissões permanentes e temporárias, 
incluídas as comissões parlamentares de 
inquérito, com vistas ao adequado exercício de 
suas atividades. 
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