


Senado Federal
M E S A

Biênio 2011/2012

Senador José Sarney
PRESIDENTE

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

Senador Casildo Maldaner
Senador João Durval

Senadora Maria do Carmo Alves
Senadora Vanessa Grazziotin

Doris Marize Romariz Peixoto
DIRETORA-GERAL

Claudia Lyra Nascimento
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL

DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

DIRETOR
Florian Augusto Coutinho Madruga

DIRETOR ADJUNTO
André Luiz Rodrigues Santana

DIRETOR DA SUBSECRETARIA INDUSTRIAL
José Farias Maranhão

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTO
DE MATÉRIAS-PRIMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Luiz Carlos da Costa

DIRETORA DA SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
Anna Maria de Lucena Rodrigues

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ANAIS
Fernando Antônio Nunes Reis

Senadora Marta Suplicy
1ª VICE-PRESIDENTE

Senador Waldemir Moka
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Cícero Lucena
1º SECRETÁRIO

Senador João Ribeiro
2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino
3º SECRETÁRIO

Senador Ciro Nogueira
4º SECRETÁRIO



Dados Biográficos
Senadoras
1 9 7 9  2 0 1 2

Senado Federal
M E S A

Biênio 2011/2012

Senador José Sarney
PRESIDENTE

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

Senador Casildo Maldaner
Senador João Durval

Senadora Maria do Carmo Alves
Senadora Vanessa Grazziotin

Doris Marize Romariz Peixoto
DIRETORA-GERAL

Claudia Lyra Nascimento
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL

DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

DIRETOR
Florian Augusto Coutinho Madruga

DIRETOR ADJUNTO
André Luiz Rodrigues Santana

DIRETOR DA SUBSECRETARIA INDUSTRIAL
José Farias Maranhão

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTO
DE MATÉRIAS-PRIMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Luiz Carlos da Costa

DIRETORA DA SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
Anna Maria de Lucena Rodrigues

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ANAIS
Fernando Antônio Nunes Reis

Senadora Marta Suplicy
1ª VICE-PRESIDENTE

Senador Waldemir Moka
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Cícero Lucena
1º SECRETÁRIO

Senador João Ribeiro
2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino
3º SECRETÁRIO

Senador Ciro Nogueira
4º SECRETÁRIO

VOLUME I
A-J





Brasília – 2012

senado Federal

secretaria de arquivo

Dados Biográficos
Senadoras
1 9 7 9  2 0 1 2

VOLUME I
A-J



Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do senado Federal

Brasil. congresso. senado Federal.
 senadoras : dados biográficos : 1979-2012. – Brasília. 
senado Federal, secretaria de arquivo, 2012.
 516 p. 2v.
 senador, biografia, Brasil. 2. Mulher na política, 
Brasil. i. título.

cdd 923.281

editado e distribuído pela:
secretaria de arquivo – senado Federal
via n2 – unidade de apoio – i ceP 70165-900, Brasília – dF
tel.: (61) 3303-4076 
Fax: (61) 3303-3646
e-mail: arquivo@senado.gov.br
Equipe de Elaboração
Coordenação Geral
Maria do socorro de santa Brígida Pereira

Coordenação da Pesquisa dos Dados Biográficos
elida da costa silva

Pesquisa e Revisão dos Dados
Janine luz vasconcellos ambrosio
Jussara ramalho sotelino de Moura
Pedro américo Pinheiro câmara
rogerio rodrigues do nascimento
antonio Paulo Barbosa Moura Júnior

Geração de Dados
venâncio José de santana Filho (Prodasen)

Alimentação dos Bancos de Dados
Bsen – secretaria de arquivo
disc – subsecretaria de informações
Mate – secretaria-Geral da Mesa e secretaria de arquivo

capa: supres/núcleo de criação e Marketing – seeP/sePrvi/sandra Bethlem 
Fotos capa: Parte do Painel “lei áurea”, rubens Zevallos, 1979. d. isabel, Princesa do 
Brasil (Museu imperial). Riscos Iluminados de figurinhos de brancos e negros dos uzos do Rio de 
Janeiro e Serro do Frio. Biblioteca nacional, 1960. quadro dama da república (Museu 
do senado).
Fotos: secs/suPres/cleber Medeiros
Projeto Gráfico do Miolo: secs/suPres



Sumário

Pág.

Prefácio  ...............................................................................................  9

Apresentação  ......................................................................................  13

nota técnica  .........................................................................................  15

estrutura das biografias  ........................................................................  25

siglas ......................................................................................................  27

Índice alfabético  .................................................................................  29





9

Prefácio

Nós podemos

É um privilégio, como primeira senadora eleita pelo meu estado, poder 
escrever o texto de abertura de um documento tão importante para a demo-
cracia brasileira como este livro que traz os dados biográficos das senadoras. 
o grau de civilização de um povo se mede pelo espaço que a mulher ocupa 
nessa sociedade. testemunhar o aumento da participação feminina nesta 
casa, se bem que tímida, é testemunhar um novo olhar para a proteção aos 
direitos constitucionais dos brasileiros. 

se no mundo a participação feminina na política é desigual, no Brasil 
é péssima. Pouco crescemos nas duas últimas décadas e nossos índices estão 
bem abaixo dos registrados na américa latina, como mostrou um estudo 
recente do Banco Mundial.

este ano completamos 80 anos de um marco na história da mulher 
brasileira: a conquista do direito ao voto, em 1932. É um período de tempo 
muito pequeno em se tratando de história, principalmente se observarmos 
que até 62 éramos equiparadas aos silvícolas e débeis mentais (terminologia 
da época) no direito civil. esse descalabro está na “esquina”, mas hoje temos 
uma mulher na presidência do Brasil.

sabemos que as mulheres batalham muito mais que os homens para 
entrar para a política. e que é recente a presença da mulher na vida parla-
mentar brasileira. a primeira a ocupar um lugar no senado foi eunice Mi-
chiles, pelo amazonas, em 1979. Hoje ocupamos perto de 11% dos postos 
parlamentares em todos os níveis, das câmaras de vereadores ao senado. 

cheguei a esta casa em 2011, reafirmando meu compromisso de vida 
de legislar e me posicionar sempre em defesa dos direitos de cidadania das 
mulheres. 

a eleição da primeira mulher à Presidência da república, dilma rousseff, 
abriu uma avenida para nós mulheres. não tenho dúvida que essa eleição 
possibilitou a oportunidade que me fez ser a primeira mulher a ocupar a 



vice-Presidência do senado. na câmara dos deputados, o mesmo aconte-
ceu. assim como nesta casa foi escolhida a primeira mulher diretora Geral. 
Mesmo nas empresas e posições no mundo privado o impacto está sendo 
sentido. isso sem falar do valor simbólico que é, para milhares de meninas 
e mulheres, ter uma mulher ocupando o cargo mais importante do país.

ainda vai demorar muito, e nem sei se queremos assim, para ouvirmos 
de uma criança a pergunta que uma ministra de país nórdico escutou: “ho-
mem pode?”. Pelo menos essa pergunta, feita ao contrário à então candidata 
dilma, nunca mais será ouvida no nosso país.

nós podemos. ainda é muito difícil, o desrespeito grande, a facilita-
ção pelos partidos pouca e a vontade de mudança dos políticos pequena. 
Mas não tem volta. o século XXi começou com a percepção, por todos os 
gêneros, de que a mulher é imprescindível na construção de uma sociedade 
igualitária, mais justa e democrática. discriminação de gênero gera atraso. 
o já citado estudo do Banco Mundial mostrou que, se não houvesse discri-
minação das mulheres no mercado de trabalho, a produtividade aumentaria 
até 25% em todo o mundo. 

a presidenta já entrou, mas todos nós, senadoras e senadores desta 
legislatura, também podemos entrar para a história como aqueles que pro-
mulgaram uma reforma política onde as mulheres têm espaço de destaque. 
as diferenças entre mulheres e homens na vida pública são enormes. so-
mos 52% do eleitorado brasileiro, mas as deputadas federais apenas 9% da 
câmara, as senadoras 10% e as deputadas estaduais em média têm presença 
de 12% nas assembleias legislativas. caminhamos pouco nessas décadas e 
o momento exige uma ação afirmativa na questão das mulheres na política. 
isso não acontecendo serão gerações ainda vivendo essa exclusão. Países 
como argentina e costa rica, que hoje têm mais de 30% de mulheres em 
seus parlamentos, adotaram ações do tipo para obterem esse resultado.

a mulher não é melhor nem pior que o homem, só diferente. Por isso 
a visão desses 50% do eleitorado brasileiro precisa estar presente em todas 
as nossas decisões aqui dentro.

os estudos recentes têm mostrado a diferença que faz na produção e 
na diminuição da mortalidade infantil mães instruídas e participantes ativas 
no crescimento da nação.

É isso que esperamos ter neste século: mais mulheres na política levan-
do a experiência secular acumulada em anos de cuidados às famílias, doentes 
e idosos. a mulher de hoje leva o tradicional acoplado à luta das suas avós 
e mães pela igualdade. esse capital é extraordinário para o avanço do país e 
não pode mais ser ignorado.
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o trabalho do senado em documentar nesta publicação os dados de 
senadoras é de grande valor. Faço votos para que, daqui a alguns anos, minhas 
netas possam olhar para este livro com a certeza de que o Brasil aumentou 
muito a participação feminina na política. seja no senado ou em qualquer 
outra esfera do poder.

Senadora Marta Suplicy (Pt – sP)
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Apresentação

Uma Flor Levando Flores

Machado de assis, em crônica de 1º de abril de 1877, afirmava que ao 
governo que levasse a cabo reforma política que introduzisse direitos políti-
cos para as mulheres, naquele período impedidas de votar e de ser candidatas 
a cargos políticos, poderia ser aplicado o mote: uma flor levando flores. 

era da natureza da ironia machadiana parodiar o significado desta re-
forma política. Gracejando, o escritor apelava à militância: "venha, venha 
o voto feminino; eu o desejo, não somente porque é ideia de publicistas 
notáveis, mas porque é elemento estético nas eleições, onde não há estética". 
o apelo à participação política feminina servia como contraponto crítico à 
"máquina infernal das eleições", como designava Bernardo de vasconcelos, 
senador do império, o sistema eleitoral que chancelava, por meio da fraude 
e da violência, vontades políticas pré-estabelecidas.

daí procede a irrisão de Machado: "Metemos as senhoras na dança, 
e é o único meio de evitar a urna quebrada e o rolo. quando uma senhora 
apear-se do cupê, da caleça ou do bonde, de luva, saia apertada, ponta de saia 
na mão, na outra mão a cédula (voto no marido, naturalmente), é impossível 
que este povo tenha perdido toda a galanteria, e faça um rolo, como se ela 
fosse um fósforo".

a maneira pouco séria de se tratar o direito político feminino no im-
pério, o mote desta crônica de Machado de assis, testemunha a dureza da 
luta que mobilizou tantas mulheres notáveis em nossa história política. 

de forma que as biografias reunidas neste importante volume, retrato 
coletivo das mulheres que desempenharam mandatos no senado Federal, de 
1979 a 2012, trazem impressas as experiências anteriores da luta incessante 
pela participação feminina na política.

a luta ainda está muito viva, pois não podemos considerar que o atual 
patamar de representação política feminina seja satisfatório. o maior in-
dicador dessa assimetria de gêneros no mundo político continua sendo a 



pequena porção de mulheres eleitas e/ou desempenhando cargos políticos. 
no senado, por exemplo, desde a posse da primeira senadora, eunice Mi-
chilles, em 1979, até hoje, poucas tiveram essa experiência. recentemente, 
em 2002, é que se chegou ao patamar de pouco mais de 10% de cadeiras 
ocupadas pelo sexo feminino no senado, média que tem sido consolidada 
com poucas alterações nas duas últimas eleições. atualmente, contamos com 
apenas dez colegas senadoras.

apesar destas estatísticas pouco animadoras, devemos considerar o pa-
pel de relevo desempenhado pelas mulheres no Parlamento. não obstante 
pouco numerosas, elas têm se mostrado muito combativas e produtivas. a 
recepção da questão feminina no Parlamento brasileiro é bastante recente. 

antes, as questões de interesse das mulheres eram decididas por um 
Parlamento masculino. recentemente, a representação política feminina 
teve repercussões decisivas na mudança da visibilidade e da perspectiva das 
propostas legislativas sobre questões de gênero.

atualmente, estamos chegando a outro patamar. as parlamentares não 
tratam apenas das questões que afligem o seu sexo, mas credenciam-se, cada 
vez mais, a ser parte decisiva em todos os espectros da repartição e exercício 
do poder político.

tudo isso realça a importância deste livro, que vem complementar 
publicação anterior: senadoras. dados Biográficos, 1979-2004. cuidado-
samente editada pela secretaria de arquivo, órgão da casa que atualiza e 
preserva os dados biográficos dos senadores por meio do Banco de dados 
Biográficos dos senadores (Bsen), vem a ser obra de consulta obrigatória 
para os que se interessem pela política brasileira.

Senador Cícero Lucena (PsdB – PB)
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Nota Técnica

Mulheres e política no Brasil

teresa cristina de novaes Marques1 

Já foi dito que o ingresso das mulheres na cena pública constitui uma 
das mais importantes transformações sociais do século XX. Graças à partici-
pação na vida política, tornou-se possível exigir a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e as políticas de proteção da família e da infância. 
até então, sem o poder de votar e de ser votada, a mulher pouco podia in-
fluir no desenho das políticas de seu interesse, nem tinha voz nas reformas 
das leis remanescentes de uma ordem patriarcal. a participação política é 
o primeiro requisito para a conquista e manutenção de uma ordem social 
mais justa. nos países onde variados grupos de mulheres – feministas ou 
não – abriram espaço na política, os ganhos coletivos são indiscutíveis. as 
crianças têm mais chances de viver uma infância amparada e com saúde; as 
pessoas deixam de tolerar a violência doméstica como uma realidade banal.

no Brasil, o caminho até a representação feminina nas duas casas do 
Parlamento foi longo. seu primeiro marco, as iniciativas de deputados em 
favor do sufrágio feminino, é registrado na década de 1910. no senado, a 
primeira mulher é recebida na casa apenas no ano de 1979. 

um nome surge à mente de todos que celebram a conquista do su-
frágio feminino no país: Bertha Maria Júlia lutz. Junto a companheiras de 
feminismo, nos anos 1920, Bertha procurou persuadir os deputados sobre 

1 Professora da Universidade de Brasília. Coordenadora do Projeto “Museu Virtual 
Bertha Lutz”, desenvolvido na UnB, com apoio do CNPq.
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a importância de franquear o direito de voto às mulheres, conquistando 
apoios importantes. no entanto, foi no senado Federal que um projeto de lei 
mais avançou, encontrando-se em segunda discussão quando o movimento 
político de outubro de 1930 encerrou a Primeira república e fez de Getúlio 
vargas o Presidente do Brasil.

a nova composição das forças políticas exigiu que as feministas refor-
mulassem suas estratégias de modo a sensibilizar os novos detentores do 
poder para a sua causa. não foi difícil convencer intelectualmente o positi-
vista Getúlio vargas de que as mulheres poderiam oferecer uma expressiva 
contribuição à vida política. a maior dificuldade estava em convencê-lo a 
acreditar nas instituições representativas e restaurar a ordem democrática 
no país. 

após percalços bem conhecidos, o país caminhou para a reconstitucio-
nalização. no segundo semestre de 1932, vargas nomeou uma comissão de 
31 cidadãos ilustres, muitos deles juristas, militares e intelectuais, a fim de 
examinar o texto do anteprojeto de constituição. lá estavam Bertha lutz 
e nathércia da silveira. nenhuma delas, porém, foi nomeada para a seleta 
comissão de redação do anteprojeto. 

Havia grande liberdade de idéias na comissão. durante os trabalhos, 
houve mesmo quem propusesse a supressão do senado Federal2. Bertha, 
contudo, não endossou a tese e manteve um legislativo bicameral na obra 
que redigiu contendo treze princípios básicos que julgava serem indispen-
sáveis para fundamentar o texto da constituição.3 a lei Fundamental da 
república deveria abrigar o princípio da equiparação dos sexos, traduzido 
em direitos e responsabilidades políticas iguais para homens e mulheres, 
além de igualdade salarial para aqueles que exercessem trabalhos de mesma 
natureza. excluída das discussões do texto do anteprojeto, restou a Bertha 
escrever e tornar públicas suas visões.

seu pensamento igualitarista abria exceção para a especificidade fe-
minina – a capacidade de gerar a vida e, assim, a maternidade deveria ser 
amparada pelo estado. outra exceção se abria para a participação em órgãos 

2 AZEVEDO, José Afonso Mendonça. Elaborando a Constituição Nacional. Belo 
Horizonte: s/Ed., 1933.

3 LUTZ, Bertha. 13 Princípios básicos. Sugestões ao Ante-projeto da Constituição. 
Rio de Janeiro: Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 1933.
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consultivos do estado, uma forma de gestão pública que se expandiu nos 
tempos de vargas. em todo conselho técnico cuja competência afetasse 
os interesses das mulheres, o estado cuidaria de nomear uma representante 
qualificada. da mesma forma, sempre que estivesse em discussão uma lei 
que afetasse as mulheres, elas deveriam ser chamadas a opinar.

assim pensava Bertha, como outras tantas feministas na europa e nos 
estados unidos, com quem ela se correspondia regularmente. neste in-
tercâmbio de idéias, foi cultivada uma das convicções mais profundas das 
ativistas políticas contemporâneas de Bertha: a defesa da paz, fruto do sen-
timento de mal-estar com a forma masculina de conduzir a política. em seu 
discurso nos salões do Palacete Monroe, onde se reunia a comissão ampliada 
para a elaboração do anteprojeto, Bertha expressou suas expectativas sobre 
o advento das mulheres na vida pública:4 

admitindo-nos ao cenário político, o que procuraram os 
homens em nós? imitadoras das suas paixões políticas, rivais 
igualmente empenhadas em fazer carreira. não. 
em todos os momentos difíceis o homem se volta para a 
mulher, procurando na alma feminina as qualidades que 
nela se sublimaram através dos séculos: a ternura, a tolerân-
cia, a generosidade, o bom senso, o espírito de sacrifício, a 
capacidade de renúncia de si própria em benefício comum. 
se os homens de nossa terra nos chamam, é porque a Pátria 
estremecida necessita de nós. são as qualidades eternas de 
nosso sexo que devemos trazer para a comissão elaboradora 
do anteprojeto da constituição.

Passados 47 anos entre a conquista do voto (1932) e a posse da primeira 
mulher no senado Federal (1979), o sistema político amadureceu o suficien-
te para valorizar a contribuição feminina para a vida pública. a nem sempre 
terna Bertha lutz teria apreciado observar mulheres defenderem com fir-
meza as suas propostas, como ela costumava fazer perante seus antagonistas. 
sobretudo, teria apreciado observar a crescente presença de parlamentares 
mulheres no senado em anos recentes. 

4 Diário Oficial da União, 19/11/1932.
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desde a primeira posse, 44 mulheres ocuparam ou ocupam cadeiras do 
senado representando seus estados, tendo em comum, em termos profissio-
nais, justamente o predomínio de educadoras. não é por acaso, portanto, que 
nas ricas atividades parlamentares documentadas nesta obra, são encontradas 
tantas iniciativas voltadas para as questões sociais, sempre com o espírito de 
elevar a condição de vida de mulheres e crianças no país. 

o exame da atuação das senadoras vem a confirmar as virtudes femini-
nas enaltecidas por Bertha no seu histórico discurso de 1932. elas honraram 
e honram a memória das precursoras sufragistas do Brasil. 
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Representação feminina por profissão e idade na data da posse:Representação feminina por profissão e idade na data da posse: 
 

Senadora Profissão 
Idade ao 
assumir o 
mandato 

Marina Silva Professora e Agricultora 37 
Heloísa Helena Enfermeira 37 
Patrícia Saboya Pedagoga 41 
Fátima Cleide Servidora Pública 41 
Maria Syrlei Advogada 44 
Íris Célia Professora 45 
Kátia Abreu Agropecuarista e Psicóloga 45 
Regina Assumpção Jornalista 45 
Thelma Siqueira Campos Odontóloga 45 
Valdiolanda Teófilo Professora 45 
Ana Júlia Carepa Arquiteta e Bancária 46 
Emília Fernandes Professora 46 
Gleisi Hoffmann Advogada 46 
Júnia Marise Jornalista 46 
Níura Demarchi Pedagoga 47 
Sandra Guidi Professora 48 
Ângela Portela Professora 49 
Vanessa Grazziotin Professora e Farmacêutica 49 
Eunice Michilles Professora e Servidora Pública 50 
Roseana Sarney Socióloga 50 
Ideli Salvatti Professora 51 
Ivonete Dantas Empresaria 52 
Maria Benigna Jucá Advogada 52 
Marinor Brito Professora 52 
Ana Rita Esgario Assistente Social 53 
Benedita da Silva Assistente Social 53 
Marluce Pinto Empresária 53 
Ada Mello Assistente Social 55 
Danimar Cristina Contabilista 55 
Eva Blay Professora 55 
Lídice da Mata Economista 55 
Luzia Toledo Advogada 57 
Dulce Braga Advogada 58 
Laélia de Alcântara Médica 58 
Maria do Carmo Advogada 58 
Lúcia Vânia Jornalista e Professora 59 
Rosalba Ciarlini Médica 59 
Iris de Araújo Professora 60 
Marisa Serrano Professora 60 
Selma Elias Pedagoga 62 
Serys Slhessarenko Professora 62 
Ana Amélia Jornalista 66 
Marta Suplicy Psicóloga 66 
Alacoque Bezerra Professora e Empresária 68 

 
 
  Senadoras em exercício. 
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Representação feminina por estado da 46a a 54a Legislatura:
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Estrutura das Biografias

a redação das biografias obedece a um estilo padronizado. as informa-
ções estão distribuídas em campos conforme a estrutura abaixo:

Nome Parlamentar
(Nome completo da Senadora)
Partido e Estado

Profissão:
Nascimento:
Filiação:
Cônjuge:
Filhos:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL
nome do curso, instituição de ensino, local e período.

MANDATOS ELETIVOS
Mandatos exercidos nos Poderes executivo e/ou legislativo, período, local 
e partido pelo qual foi eleita.

CARGOS PÚBLICOS
nomeações ou indicações para cargos no setor público, órgão, local e 
período.



INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
Funções exercidas na iniciativa privada, órgão, local e período.

OUTRAS INFORMAÇÕES
dados relevantes da vida pública e profissional que não se enquadrem nos 
campos enumerados.

MISSÕES NO EXTERIOR
Função exercida no exterior como representante oficial do País, informando 
nome da missão, local e período.

HOMENAGENS RECEBIDAS
nome da condecoração, grau, órgão concedente, local e período.

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
Função desempenhada, nome do evento, órgão promotor, local e período.

PRONUNCIAMENTOS
no plenário do senado Federal.

PROPOSIÇÕES
apresentadas no senado Federal.

FONTES CONSULTADAS

26
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Siglas
SIGLA  PROPOSIÇÃO

den  denúncia

div  diversos

dsF    diário do senado Federal

dcn  diário do congresso nacional

ins  indicação

Pds  Projeto de decreto legislativo (sF)

Pec  Proposta de emenda à constituição

Pet  Petição (sF)

PFs  Proposta de Fiscalização e controle

Plc  Projeto de lei da câmara

Pls  Projeto de lei do senado

Prs  Projeto de resolução do senado

ras  requerimento da comissão de assuntos sociais

rce  requerimento da comissão de educação

rct  requerimento da comissão de ciência, tec., inov., com.  
  e informática

rdH  requerimento comissão de direitos Humanos e legislação  
  Participativa

rdr  requerimento da comissão de desenvolvimento regional  
  e turismo

red  requerimento do conselho de Ética e decoro Parlamentar

rMa  requerimento da comissão Meio ambiente, defesa do  
  consumidor e Fiscalização e controle



rqe  requerimento da comissão de assuntos econômicos
rqF  requerimento da comissão de Fiscalização e controle
rqJ  requerimento da comissão de constituição, Justiça   
  e cidadania
rqM  requerimento da Mesa do senado
rqn  requerimento do congresso nacional
rqr  requerimento da comissão representativa
rqs  requerimento senado Federal
rra  requerimento da comissão de agricultura e reforma agrária
rre  requerimento da comissão de relações exteriores e defesa  
  nacional
sin  sindicância
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Profissão: Assistente social
Nascimento: 16/12/1953, Maceió/AL
Filiação: Manoel Marques da Luz e Helena de Melo Marques Luz

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Serviço Social, Maceió/AL (1978).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 15/9/2008 a 10/1/2009 – AL
2a suplente do Senador Fernando Collor.
Comissões: Relações Exteriores e Defesa Nacional, Titular (7/10/2008 a 10/1/2009); 
Assuntos Sociais, Suplente (7/10/2008 a 10/1/2009).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Discurso de posse no cargo de Senadora da República. DSF 16/9/2008 

p. 37700.
•	Desempenho do PTB nas eleições municipais do Estado de Alagoas 

(como Líder). DSF 10/10/2008 p. 39300.
•	Considerações sobre o acordo assinado entre o governo brasileiro e o 

Vaticano, no último dia 13 de novembro, que trata especialmente de 
educação religiosa no Brasil. DSF 29/11/2008 p. 48500.

•	Homenagem pelo transcurso do primeiro ano de fundação da Fazenda 
da Esperança Santa Terezinha, em Alagoas, voltada para a recuperação 
de dependentes químicos. DSF 4/12/2008 p. 49429.

Ada Mello
Ada Mercedes de Mello Marques Luz
PTB – Alagoas
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PROPOSIÇÕES:

PLS 406/2008, de 30/10/2008 – Altera a Lei no 8.630, de 1993, para 
revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalhador Por-
tuário Avulso – AITP, e dá outras providências.

PLS 407/2008, de 30/10/2008 – Proíbe a utilização ou exibi-
ção de animais da fauna silvestre brasileira ou exótica em circos. 
_____________________________________________________ 
  
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br>.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br>.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br>.
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Ada 
Mello. Brasília, 2008.
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Profissão: Magistério
Nascimento: 10/2/1922, Juazeiro do Norte/CE
Filiação: José Bezerra de Menezes e Maria Amélia Bezerra de Menezes
Filhos: Amélia Maria, Ivanhoé e Magda

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Aperfeiçoamento e Difusão de Ensino Secundário.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 18/10/1989 a 15/2/1990 – CE
Assumiu na vaga do Senador José Afonso Sancho, do qual era suplente.

CARGOS PÚBLICOS: 
Delegada Regional de Educação em Fortaleza.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Professora do Município de Fortaleza.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Diretora administrativa da têxtil Bezerra de Menezes.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Considerações sobre sua posse no Senado Federal. DCN2 19/10/1989 

p. 5965.
•	Quadro educacional do País. DCN2 23/11/1989 p. 7095.

Alacoque Bezerra
Maria Alacoque Bezerra de Figueiredo
PFL – Ceará
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•	Justificando projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre piso salarial 
para o início da carreira do magistério público nos níveis fundamental 
e médio, e dá outras providências. DCN2 24/11/1989 p. 7139.

•	Projeto de lei, que será apresentado oportunamente pela oradora, sobre 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar. DCN2 29/11/1989 
p. 7291.

•	Considerações sobre projeto de lei apresentado pela oradora, que dispõe 
sobre a merenda escolar. DCN2 6/12/1989 p. 7560.

PROPOSIÇÕES:

PLS 373/1989, de 23/11/1989 – Dispõe sobre piso salarial para o início 
da carreira do magistério público nos níveis fundamental e médio, e 
dá outras providências.

PLS 387/1989, de 5/12/1989 – Dispõe sobre a merenda escolar e dá 
outras providências.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora 
Alacoque Bezerra. Brasília, 1989.
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Ana Amélia
Ana Amélia Lemos
PP – Rio Grande do Sul

Profissão: Jornalista
Nascimento: 23/3/1945, Lagoa Vermelha/RS
Filiação: João Laureano de Lemos e Celene Daros de Lemos
Cônjuge: Octávio Omar Cardoso – in memoriam

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Comunicação Social – Relações Públicas e Propaganda, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS (1970).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – RS
Suplentes: 1o – José Alberto Wenzel e 2o – Marcio Bergonsi Turra.
Eleita com 3.401.241 votos.
1o Vice-Líder do PP, a partir de 1o/2/2011.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais (23/2/2011-); Educação, Cultura 
e Esporte (23/2/2011-); Desenvolvimento Regional e Turismo (22/2/2011-); 
Agricultura e Reforma Agrária (22/2/2011-); Subcomissões: Temporária 
de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outros 
(23/3/2011-); Permanente da Amazônia (24/3/2011-); Permanente da Amazônia e 
da Faixa de Fronteira (23/2/2011-); Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara (16/3/2011-); Suplente nas Comissões: Assuntos 
Econômicos (22/2/2011-); Relações Exteriores e Defesa Nacional (22/2/2011-); 
Subcomissões Permanentes: de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência 
(23/3/2011-); de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde (23/3/2011-); 
Reforma Política 2011 (10/2/2011-).
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Como jornalista, trabalhou no Jornal do Comércio, de Porto Alegre, e 
na Sucursal do jornal Correio da Manhã. Foi correspondente da revista 
Visão no RS, repórter de economia da Rádio Difusora e comentarista 
de economia da TV Difusora, programa Câmera 10 (1974). Em 1977, 
ingressou na TV Gaúcha – RBS TV Porto Alegre como repórter de 
economia e produtora/apresentadora do programa Panorama 
Econômico, primeira coluna de economia em TV do Sul do País. 
Assinou coluna econômica no jornal Zero Hora entre 1977 e 1979; em 
1979, transferiu-se para Brasília como repórter do jornal Zero Hora, 
RBS TV e Rádio Gaúcha. Posteriormente, assumiu a chefia de reda-
ção. Em 1982 foi nomeada Diretora-geral da RBS/Brasília, cargo que 
ocupou até dezembro de 2003. Como Diretora-geral da RBS/Brasília 
também exerceu a função de comentarista da RBS TV e participou 
diariamente dos programas Bom Dia RS e Bom Dia SC e do Canal 
Rural, no Programa Notícias 7 Horas. Na Rádio Gaúcha participou do 
programa Gaúcha Atualidade, direto do estúdio de Brasília. Assinou 
comentário (artigo e coluna política) na página de Opinião do jornal 
Zero Hora. Fez viagens a serviço a vários países acompanhando os 
ex-presidentes da República João Figueiredo, Tancredo Neves, José 
Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

HOMENAGENS RECEBIDAS:
Medalha do Mérito Farroupilha, Assembleia Legislativa do RS (2010); 
Troféu Amigos da Terra 2010, Clube Amigos da Terra de Tupanciretã/
RS; Mérito Lojista 2010, categoria Personalidade Pública, Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL/
RS; Ordem do Mérito do Trabalho em 1987, no Grau de Comen-
dadora, pela República Portuguesa; condecorada com a Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho – TST 
(1988); Ordem do Mérito Judiciário Militar (1989); título de Cidadã 
Honorária de Porto Alegre, conferido pela Câmara Municipal (1990); 
título de Cidadã Benemérita de Lagoa Vermelha e Diploma do Tri-
bunal de Contas da União – TCU, em reconhecimento por serviços 
prestados à vida nacional.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Considerações sobre o aumento de preço dos alimentos para o consu-

midor. Leitura de expediente. DSF 11/2/2011 p. 2640.
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•	Necessidade de urgência nessas medidas de proteção à indústria bra-
sileira. DSF 11/2/2011 p. 2659.

•	Visita feita ao Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Co-
elho. DSF 11/2/2011 p. 2662.

•	Agradecimentos ao eleitorado gaúcho pelos votos recebidos e regis-
tro dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. DSF 
12/2/2011 p. 2854.

•	Manifestação sobre o Projeto de Lei da Câmara 40, de 2010 – Comple-
mentar, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial à pessoa 
com deficiência, salientando que manterá o pedido de urgência para 
apreciação da matéria, mas aguardará os números do Governo sobre 
o impacto que a referida proposição poderia causar às contas públicas. 
DSF 17/2/2011 p. 3302.

•	Registro da realização da 21a Abertura Oficial da Colheita do Arroz da 
safra 2010/2011, na cidade de Camacuã/RS; e outros assuntos. DSF 
26/2/2011 p. 5123. 

•	Elogia o pronunciamento do Senador Valdir Raupp, que versa sobre a 
reforma do Código Florestal. DSF 10/3/2011 p. 6221.

•	Considerações sobre o receio da volta da inflação, destacando a impor-
tância da produção de alimentos para a economia brasileira; e outros 
assuntos. DSF 11/3/2011 p. 6231.

•	Comunica a aprovação do Projeto de Lei da Câmara 178, de 2010, pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. DSF 11/3/2011 p. 6283.

•	Comunica o recebimento do relatório de atividades do Tribunal de 
Contas da União referente ao 4o trimestre de 2010, encaminhado pelo 
Presidente do Tribunal. DSF 11/3/2011 p. 6283.

•	Leitura do projeto de lei de autoria da Senadora Gleisi Hoffmann que 
altera a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o período 
de carência para a concessão do benefício da aposentadoria por idade 
para as donas de casa de baixa renda. DSF 11/3/2011 p. 6525.

•	Cumprimenta os visitantes que estão presentes na sessão. DSF 
11/3/2011 p. 6255.

•	Leitura do ofício que indica o Senador Cyro Miranda, como titular, e 
o Senador Cícero Lucena, como suplente, para integrarem a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. DSF 11/3/2011 
p. 6269.
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•	Apoia o pronunciamento da Senadora Gleisi Hoffmann sobre a im-
portância de se garantir os direitos das donas de casa. DSF 11/3/2011 
p. 6267.

•	Solidariedade às vítimas e às autoridades japonesas pelo terremoto e 
tsunami que atingiram o Japão nesta sexta-feira; e outros assuntos. DSF 
12/3/2011 p. 6595.

•	Repercussão às denúncias de fraudes envolvendo o processo licitatório 
para instalação de lombadas eletrônicas em rodovias brasileiras. DSF 
18/3/2011 p. 7304.

•	Preocupação com o reflexo dos cortes do Orçamento da União sobre 
os municípios. DSF 19/3/2011 p. 7495.

•	Comemoração dos 20 anos do Mercado Comum do Sul – 
MERCOSUL. DSF 25/3/2011 p. 8084.

•	Necessidade de investimentos para construção das chamadas "estradas 
digitais", de modo a que mesmo os pequenos municípios, e especial-
mente os do Rio Grande do Sul, sejam servidos por serviço de internet 
de banda larga de qualidade e mais barato. DSF 25/3/2011 p. 8265.

•	Reflexão acerca do câncer sob o aspecto do Direito e da Cidadania; e 
outros assuntos. DSF 26/3/2011 p. 8350.

•	Elogia a atuação de Itamar Franco como Senador e como Presidente 
da República. DSF 26/3/2011 p. 8357.

•	Requer audiência pública com a autoridade do governo, o Ministro do 
Trabalho, e representantes sindicais. DSF 29/3/2011 p. 8603.

•	Apelo ao Governo Federal para que atenue a angústia de prefeitos de 
todo Brasil, prorrogando a validade dos "restos a pagar" dos anos de 
2007, 2008 e 2009, a expirar-se em 30 de abril próximo; e outros as-
suntos. DSF 29/3/2011 p. 8511.

•	Homenagem ao ex-Vice-Presidente da República José Alencar. DSF 
30/3/2011 p. 8765.

•	Registro do credenciamento, na última segunda-feira, pelo Prefeito José 
Fortunati, do projeto do metrô de Porto Alegre junto ao Ministério das 
Cidades; e outros assuntos. DSF 1o/4/2011 p. 8823.

•	Relato acerca de audiências públicas realizadas esta manhã, no Senado, 
em continuidade ao debate sobre o Código Florestal Brasileiro. DSF 
6/4/2011 p. 9636.
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•	Comentários acerca de audiência pública realizada nesta Casa, na qual 
se debateu o avanço do uso do crack no País e suas implicações; e outros 
assuntos (como Líder). DSF 8/4/2011 p. 10430.

•	Considerações a respeito da visita oficial da Presidente Dilma Rousseff à 
China e ponderações sobre as relações comerciais do Brasil com aquele 
país. DSF 12/4/2011 p. 10962.

•	Registro da realização hoje de convenção do Partido Progressista, na 
qual foi reeleito Presidente o Senador Francisco Dornelles; e outros 
assuntos. DSF 13/4/2011 p. 11049.

•	Informa o falecimento do Sra. Yolanda Marques Goulart, de 95 anos, 
irmã do ex-Presidente João Goulart. DSF 13/4/2011 p. 11081.

•	Considerações sobre a entrega de minuta de proposta de alterações do 
sistema eleitoral, elaborada pela Comissão de Reforma Política; e outro 
assunto (como Líder). DSF 15/4/2011 p. 11432.

•	Preocupação com a disseminação do crack; e outros assuntos. DSF 
16/4/2011 p. 11589.

•	Considerações sobre barreiras comerciais impostas pela Argentina, que 
prejudica as negociações para assinatura de acordo de comércio entre a 
União Europeia e o Mercosul. DSF 19/4/2011 p. 11802.

•	Preocupação com a baixa liberação de recursos previstos no Orçamento 
para os programas de enfrentamento ao crack. DSF 20/4/2011 p. 11942.

•	Anúncio de criação de fundo estadual, no Rio Grande do Sul, que terá 
recursos oriundos de leilão de bens de traficantes, o qual será usado no 
combate às drogas (como Líder). DSF 21/4/2011 p. 12127.

•	Comemoração do Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas. DSF 
26/4/2011 p. 12209.

•	Voto de pesar pelas mortes, neste final de semana, em virtude das chu-
vas no Estado do Rio Grande do Sul, destacando a necessidade de 
políticas de prevenção às tragédias naturais; e outros assuntos. DSF 
26/4/2011 p. 12264.

•	Manifestação de indignação sobre informação divulgada pela Organi-
zação não governamental Transparência Brasil contra o Parlamento. 
DSF 27/4/2011 p. 12390.

•	Preocupação com o protecionismo imposto pela Argentina à entrada 
de máquinas e implementos agrícolas fabricados no Brasil; e outros 
assuntos (como Líder). DSF 29/4/2011 p. 12976.
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•	Solicitação da transcrição nos anais desta Casa de documento que trata 
do endividamento da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. DSF 
4/5/2011 p. 13671.

•	Relato da participação de Sua Excelência em diversos eventos no in-
terior do Rio Grande do Sul, destacando os problemas que afetam os 
produtores rurais da região. DSF 4/5/2011 p. 13717.

•	Considerações sobre a situação do endividamento dos pequenos agri-
cultores familiares e assentados da reforma agrária em todo o Brasil; e 
outro assunto. DSF 5/5/2011 p. 14160.

•	Insatisfação com a edição excessiva de medidas provisórias pelo Poder 
Executivo; e outros assuntos. DSF 6/5/2011 p. 14349.

•	Necessidade de revisão das relações entre os Poderes, em decorrência 
da situação de subordinação do Poder Legislativo em relação ao Poder 
Executivo; e outro assunto. DSF 10/5/2011 p. 14662.

•	Preocupação com a desindustrialização provocada pela falta de compe-
titividade na economia brasileira. DSF 11/5/2011 p. 14996.

•	Solidariedade com o Senador Itamar Franco pelas ofensas feitas por 
jornal paraguaio em virtude da posição de tal senador contra a revisão 
do acordo de Itaipu. DSF 13/5/2011 p. 15909.

•	Registro da realização de audiência pública, na Comissão de Assuntos 
Sociais, que debateu a questão da prevenção e do tratamento do câncer 
como um direito de cidadania; e outros assuntos. DSF 14/5/2011 p. 
16119.

•	Considerações a respeito dos problemas para a comercialização do ar-
roz produzido no Estado do Rio Grande do Sul (como Líder). DSF 
18/5/2011 p. 16852.

•	Alerta para a situação dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, 
com o pedido de providências ao governo federal; e outros assuntos. 
DSF 19/5/2011 p. 17223.

•	Solicita a votação do Projeto de Lei da Câmara 6/2011, de grande re-
levância para a Justiça do Trabalho do estado do Rio Grande do Sul. 
DSF 20/5/2011 p. 17496.

•	Registro do transcurso do Dia Nacional da Defensoria Pública; e outro 
assunto. DSF 20/5/2011 p. 17504.

•	Comemoração dos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho. DSF 
24/5/2011 p. 17714.
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•	Considerações acerca da universalização dos meios de comunicação, 
destacando preocupação com o conteúdo que circulará pelos meios 
digitais; e outros assuntos. DSF 24/5/2011 p. 17781.

•	Expectativa com a votação hoje, na Câmara dos Deputados, do novo 
Código Florestal; e outro assunto. DSF 25/5/2011 p. 18116.

•	Comentários sobre a aprovação do Código Florestal, ontem, pela Câ-
mara dos Deputados; e outros assuntos. DSF 26/5/2011 p. 18660.

•	Comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. DSF 27/5/2011 
p. 18825.

•	Comentário sobre a Medida Provisória 519, que trata de doações hu-
manitária. DSF 27/5/2011 p. 18840.

•	Comentários acerca do anúncio do governo da Rússia de suspender a 
importação de produtos derivados de carne oriundos do Brasil; e outros 
assuntos. DSF 3/6/2011 p. 20878.

•	Considerações sobre o impacto dos embargos impostos pelas autori-
dades sanitárias russas à carne brasileira na economia do País; e outros 
assuntos. DSF 4/6/2011 p. 20964.

•	Considerações acerca do embargo imposto pelas autoridades sanitárias 
da Rússia à importação de carnes do Brasil; e outros assuntos DSF 
7/6/2011 p. 21412.

•	Comemoração dos cinquenta anos do Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul – BRDE. DSF 8/6/2011 p. 22098.

•	Necessidade da prorrogação do prazo de vigência do Decreto-Lei 7.029, 
de 2009; e outros assuntos. DSF 10/6/2011 p. 22932.

•	Comentários sobre os voos para Buenos Aires, Montevidéu e Porto 
Alegre/RS, cancelados em razão das cinzas do vulcão Puyehue, no Chi-
le; e outros assuntos. DSF 11/6/2011 p. 23081.

•	Registro da realização de audiência pública, na Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre, como parte da agenda do Fórum Porto-Alegrense de 
Reforma Política, para debater a reforma política no tocante ao aumento 
da participação da mulher no processo político eleitoral brasileiro. DSF 
17/6/2011 p. 23985.

•	Referência à decisão do Senado norte-americano favorável à extinção 
dos subsídios ao álcool; e outro assunto. DSF 18/6/2011 p. 24091.
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•	Relato da participação de Sua Excelência em simpósio na Harvard Bu-
siness School, em Boston, nos Estados Unidos; e outros assuntos. DSF 
23/6/2011 p. 25270.

•	Homenagem pelo aniversário de 81 anos do Senador Itamar Franco 
e solidariedade pelo restabelecimento do seu estado de saúde. DSF 
29/6/2011 p. 25911.

•	Defesa dos interesses dos produtores de arroz brasileiros; agradecendo a 
atenção dada ao tema pela Ministra Gleisi Hoffmann e outros assuntos. 
DSF 30/6/2011 p. 26151.

•	Críticas ao anúncio de que o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) participará, na condição de sócio, 
da fusão dos grupos Carrefour e Pão de Açúcar, e, enquanto isso, os 
produtores de arroz não conseguem preço mínimo para a safra. DSF 
1o/7/2011 p. 26555.

•	Voto de pesar, minuto de silêncio e levantamento da Sessão pelo fale-
cimento do Senador Itamar Franco. DSF 5/7/2011 p. 26844.

•	Críticas à criação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) – incluído na Medida Provisória 527, de 2011. DSF 6/7/2011 
p. 27031.

•	Considerações sobre o equilíbrio financeiro dos estados e municípios; 
e outro assunto. DSF 7/7/2011 p. 27371.

•	Comemoração pelo transcurso de um século da criação da profissão de 
técnico agrícola; e outro assunto. DSF 8/7/2011 p. 28156.

•	Registro de reivindicações de empresários e governantes de cidades 
da fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul. DSF 12/7/2011 
p. 28839.

•	Cumprimentos à presidente Dilma Rousseff por não permitir o uso 
de recursos do BNDES na fusão entre os grupos Carrefour e Pão de 
Açúcar. DSF 13/7/2011 p. 28999.

•	Registra que amanhã, à noite, será a posse do Sr. Heitor Muller como 
novo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. 
DSF 14/7/2011 p. 29410.

•	Relatório das atividades parlamentares desenvolvida por S. Exa, neste 
primeiro semestre, aos eleitores do Rio Grande do Sul. DSF 14/7/2011 
p. 29210.
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•	Registro da presença de Sua Excelência na cerimônia de posse do Pre-
sidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul; e outros 
assuntos. DSF 16/7/2011 p. 30098.

•	Considerações sobre a votação do novo Código Florestal; e outros 
assuntos. DSF 2/8/2011 p. 30603.

•	Defesa da aprovação urgente da Proposta de Emenda à Constituição 
no 11, de 2011, que modifica o regime de tramitação das medidas pro-
visórias; e outro assunto. DSF 3/8/2011 p. 31105.

•	Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006, "Lei 
Maria da Penha". DSF 5/8/2011 p. 31330.

•	Comemoração dos quatrocentos e vinte e seis anos de fundação do 
Estado da Paraíba. DSF 9/8/2011 p. 31634.

•	Defesa de uma reformulação do Código Florestal que atenda aos an-
seios da agricultura. DSF 9/8/2011 p. 31877.

•	Reflexões acerca dos possíveis efeitos da crise econômica internacio-
nal sobre a economia brasileira; e outros assuntos (como Líder). DSF 
10/8/2011 p. 32021.

•	Defesa da ampliação dos direitos dos empregados domésticos, desta-
cando o direito ao seguro desemprego independentemente de inscrição 
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), objeto do Projeto 
de Lei do Senado 115, de 2011, do qual Sua Excelência foi relatora; e 
outros assuntos. DSF 11/8/2011 p. 32452.

•	Registro de audiência pública na Câmara dos Deputados, quando a 
Secretária Paulina Duarte alertou sobre o corte de verbas destinadas à 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, para o combate ao cra-
ck, no Plano Plurianual 2012-2015; e outro assunto. DSF 12/8/2011 
p. 32619.

•	Destaque à passagem de cinco anos de vigência da Lei Maria da Penha; 
e outros assuntos. DSF 18/8/2011 p. 33987.

•	Comemoração dos 42 anos da Empresa Brasileira de Aeronáutica 
– EMBRAER, e homenagear o Doutor Ozires Silva, ex-Presidente 
da empresa, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
– DCTA e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. DSF 
19/8/2011 p. 34370.
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•	Solicitação de votação de requerimento para sessão especial em ho-
menagem ao Ano Mundial da Medicina Veterinária. DSF 19/8/2011 
p. 34392.

•	Comenta a indicação do Deputado Mendes Ribeiro Filho para o Mi-
nistério da Agricultura. DSF 20/8/2011 p. 33844.

•	Apoio à Presidente Dilma Rousseff no combate à corrupção, com 
destaque para a mobilização do Senado Federal e da sociedade neste 
intuito. DSF 20/8/2011 p. 33840.

•	Preocupação com os problemas financeiros dos municípios brasileiros 
e apoio às reivindicações da primeira Mobilização Municipalista Na-
cional, que acontecerá, nesta Casa, nos dias 13 e 14 de setembro. DSF 
24/8/2011 p. 34108.

•	Considerações acerca de medidas que, segundo Sua Excelência, são 
importantes para enfrentar os efeitos da crise econômica internacional. 
DSF 26/8/2011 p. 34712.

•	Registro da visita ao Senado de sete deputados alemães, integrantes de 
delegação do programa da Comissão Parlamentar Brasil-Alemanha. 
DSF 26/8/2011 p. 34711.

•	Comemoração do sexagésimo aniversário de fundação do jornal O Dia, 
ocorrido em 5 de junho último. DSF 30/8/2011 p. 35394.

•	Registro da realização da Expointer 2011, importante evento para a 
agropecuária brasileira, em particular para o Rio Grande do Sul; e ou-
tros assuntos. DSF 30/8/2011 p. 35500.

•	Comemoração do transcurso do 39o aniversário da Rede Amazônica 
de Rádio e Televisão. DSF 2/9/2011 p. 36087.

•	Ponderações sobre a Portaria 498, de 2011, do Ministério de Minas 
e Energia, que estabelece a realização de leilão para a contratação de 
energia e de projetos de fornecimento de energia hídrica, eólica, de gás 
natural e de biomassa. DSF 2/9/2011 p. 36302.

•	Comemoração dos 109 anos de nascimento do ex-presidente da Repú-
blica Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK). DSF 13/9/2011 p. 37055.

•	Satisfação com a proposição da Procuradoria-Geral de República de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas para a Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olím-
picos de 2016. DSF 13/9/2011 p. 37078.
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•	Cumprimentos ao Presidente José Sarney pela condução do processo 
de votação, ocorrido na noite de ontem, do projeto que redistribui os 
royalties do petróleo. DSF 21/10/2011 p. 43231.

•	Considerações sobre as restrições aos produtos brasileiros impostas 
pela Argentina (como Líder). DSF 27/10/2011 p. 44176.

•	Encaminhamento de voto de pesar à viúva do jornalista gaúcho Luiz 
Mendes. DSF 28/10/2011 p. 44448.

•	Considerações sobre a troca de comando no Ministério dos Esportes. 
DSF 28/10/2011 p. 44453.

•	Comentários sobre o entendimento da 2a Turma do Supremo Tribunal 
Federal que torna crime a direção de veículos sob efeito de álcool; e 
outro assunto (como Líder). DSF 4/11/2011 p. 45219.

•	Registro do falecimento do Sr. José Francisco Gorski; e outro assunto. 
DSF 15/11/2011 p. 47111.

•	Preocupação com o despreparo do Brasil para enfrentar os riscos à se-
gurança ambiental que a exploração de recursos naturais impõe (como 
Líder). DSF 22/11/2011 p. 48117.

•	Registro da importância do trabalho de conciliação entre produtores 
rurais e ambientalistas realizado pela Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle durante as discussões 
acerca da reformulação do Código Florestal. DSF 25/11/2011 p. 48730.

PROPOSIÇÕES:

PDS 90/2011, de 31/3/2011 – Susta os efeitos dos §§ 1o e 2o do art. 78 
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprova o Regulamento 
da Previdência Social, e dá outras providências. 

PEC 16/2011, de 5/4/2011 – Altera o inciso II, do § 1o do art. 40 da 
Constituição Federal, fixando em setenta e cinco anos de idade a apo-
sentadoria compulsória dos servidores públicos. 

PEC 17/2011, de 5/4/2011 – Insere dispositivo na Constituição Fe-
deral para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária 
decorrente de emendas de parlamentares.

PEC 52/2011, de 14/6/2011 – Altera o art. 40 da Constituição Fe-
deral para modificar o regramento de concessão de aposentadoria por 
invalidez permanente a servidor público.
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PLS 134/2011, de 31/3/2011 – Acrescenta o § 5o ao art. 60 da 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para esta-
belecer a vedação de alta programada durante o período de concessão 
do auxílio-doença.

PLS 203/2011, de 28/4/2011 – Altera a redação do art. 3o da Lei 
no 5.768, de 20 de dezembro de 1971, para estabelecer que independe 
de autorização a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio 
realizado por pessoa jurídica de direito público, diretamente ou com 
o auxílio de entidades ou associações sem fins econômicos na sua 
organização ou gerenciamento, como meio auxiliar de fiscalização ou 
arrecadação de tributos de sua competência.

PLS 240/2011, de 11/5/2011 – Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, para incluir a esclerose lateral amiotrófica 
entre as doenças e condições cujos portadores são beneficiados com 
a isenção do cumprimento de prazo de carência para a concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

PLS 241/2011, de 11/5/2011 – Altera o § 1o do art. 1o da Lei no 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995, para incluir a linfadenectomia entre as 
condições que justificam a concessão do benefício de isenção de Im-
posto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos 
automotores.

PLS 330/2011, de 14/6/2011 – Dispõe sobre a parceria de produção 
integrada agropecuária, estabelece condições, obrigações e responsabi-
lidades nas relações contratuais entre produtores integrados e agroin-
dústrias integradoras, e dá outras providências.

PLS 352/2011, de 22/6/2011 – Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, para incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral entre 
as coberturas obrigatórias.

PLS 356/2011, de 28/6/2011 – Altera a Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, 
denominado Estatuto da Cidade, para instituir o dever da União de 
prestar assistência técnica e financeira aos municípios para eleboração 
do Plano Diretor e de outras normas dele decorrentes.
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PLS 372/2011, de 30/6/2011 – Altera a Lei no 9.648, de 27 de maio 
de 1998, para extinguir a arrecadação das quotas da Reserva Global 
de Reversão (RGR). 

PLS 373/2011, de 30/6/2011 – Acrescenta o art. 1o-A à Lei no 9.496, 
de 11 de setembro de 1997, e à Medida Provisória no 2.185-35, de 24 
de agosto de 2001, para autorizar a União a refinanciar diretamente 
débitos oriundos de precatórios de Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, com decisão judicial transitada em julgado e em confor-
midade com o § 16 do artigo 100 da Constituição Federal.

PLS 374/2011, de 30/6/2011 – Dispõe sobre a movimentação e arma-
zenagem de mercadorias importadas ou despachadas para exportação, 
as obrigações dos responsáveis por locais e recintos alfandegados, a 
autorização para explorar serviços de movimentação e armazenagem 
de mercadorias em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro; modifica 
a legislação aduaneira, alterando as Leis nos 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, 9.019, de 30 de março de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
9.716, de 26 de novembro de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e os Decretos-Leis nos 37, de 18 de novembro de 1966, 1.455, 
de 7 de abril de 1976, e 2.472, de 1o de setembro de 1988; e revoga 
dispositivos do Decreto-Lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988, e da 
Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e dá outras providências. 

PLS 390/2011, de 5/7/2011 – Acrescenta o art. 1.211-D ao Código de 
Processo Civil, para conceder prioridade processual na tramitação do 
processo referente à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão, 
abandonado ou abrigado. 

PLS 40/2011, de 15/2/2011 – Altera a Lei no 8.019, de 11 de abril de 
1990, e a Lei no 8.352, de 28 de dezembro de 1991, para autorizar o 
acesso dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para fins de concessão de crédito rural. 

PLS 406/2011, de 13/7/2011 – Altera a Lei no 11.664, de 29 de abril 
de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que as-
segurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, para assegurar o atendimento às mulheres portadoras 
de deficiência. 

PLS 430/2011, de 1o/8/2011 – Altera a Lei no 9.991, de 24 de julho de 
2000, para disciplinar a aplicação dos recursos destinados a programas 
de eficiência energética. 
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PLS 76/2011, de 2/3/2011 – Altera a Lei no 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, para isentar do imposto de renda da pessoa física os rendi-
mentos provenientes de aposentadoria e pensão concedidos pelo Regi-
me Geral da Previdência Social, a partir do mês em que o contribuinte 
completar sessenta anos. 

PRS 11/2011, de 29/3/2011 – Acrescenta o § 8o ao art. 43 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, para dispor sobre a ausência do 
Senador em razão de falecimento de familiares. 

RAS 10/2011, de 4/5/2011 – Requeiro, nos termos do art. 93, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência 
Pública no dia 11 de maio de 2011, nesta Comissão de Assuntos So-
ciais para discutir os direitos dos portadores de Câncer, com os seguin-
tes convidados: Representante do Ministério da Saúde; Representante 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; Sr. Luiz Antônio 
Santini – Diretor do Instituto Nacional do Câncer (INCA); Sra. Lu-
ciana Holtz de Camargo Barros – Presidente do Instituto Oncoguia; 
Sra. Antonieta Barbosa – Advogada e autora do Livro Câncer Direito 
e Cidadania; Sra. Maira Caleffi – Presidente do Instituto da Mama 
do Rio Grande do Sul – IMAMA; Sr. Henrique Prata – Presidente do 
Hospital do Câncer de Barretos. 

RAS 11/2011, de 1o/5/2011 – Em aditamento ao Requerimento de 
no 5/2011 – CAS, que trata da realização de audiência pública para 
"discutir as condições de segurança dos trabalhadores nas obras do 
PAC", requeiro que seja incluído no rol de convidados o nome do Sr. 
Robson Braga de Andrade – Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). 

RAS 18/2011, de 1o/6/2011 – Requeiro nos termos do disposto no 
art. 58, § 2o, II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 
93, inciso II e artigo 100, inciso II do Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de audiência pública, no âmbito da Comissão de 
Assuntos Sociais, destinada a discutir a descriminalização do uso de 
drogas com o Dr. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e Presidente 
da Comissão Global de Políticas sobre Drogas. 

RAS 28/2011, de 29/6/2011 – Requeiro nos termos do disposto no 
art. 58, § 2o, II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 
93, inciso II e artigo 100, inciso II do Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de audiência pública, no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais, destinada a instruir o PLS 111/2010, de autoria 
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do Senador Demóstenes Torres, que "altera a Lei no 11.343, de 23 de 
agosto de 2006 (Lei de Drogas), para prever pena de detenção para 
condutas relacionadas ao consumo pessoal de droga e a sua substi-
tuição por tratamento especializado, e dá outras providências”. Para 
tanto, sugiro sejam convidados para participar da referida audiência: 
Dr. Salomão Rodrigues Filho – Psiquiatra e Presidente do Conse-
lho Regional de Medicina de Goiás; Dr. Emmanuel Fortes Silveira 
Cavalcanti – Psiquiatra, 3o vice-presidente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Presidente do Conselho Regional de Medicina 
de Alagoas; Dr. Marcelo Ferreira Caixeta – Psiquiatra especialista em 
dependência química; Sra. Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte – 
Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça 
(SENAD); Representante do Ministério da Saúde. 

RAS 3/2011, de 16/3/2011 – Requeiro, nos termos do art. 397, inciso 
II, § 1o do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50, §1o da Constituição Federal, seja convidado a comparecer a 
esta Comissão, o Senhor Garibaldi Alves Filho, Ministro de Estado 
da Previdência Social, para apresentar as diretrizes e os programas 
prioritários da sua pasta para os próximos dois anos. 

RAS 43/2011, de 31/8/2011 – Requeiro, nos termos do art. 93, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audi-
ência Pública, nesta Comissão de Assuntos Sociais, para discutir a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina de no 1974, de 2011, 
que dispõe sobre critérios norteadores da propaganda em Medicina. 
Para tanto, sugiro sejam convidados para participar da referida audi-
ência: Sr. Roberto Luiz D’Avila – Presidente do Conselho Federal 
de Medicina (CFM); Sr. Paulo de Argollo Mendes – Presidente do 
Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers); Sr. Gilberto C. 
Leifert – Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (CONAR); Sr. Diaulas Costa Ribeiro – Promotor de Jus-
tiça do MPDFT, especialista na área da saúde. 

RAS 5/2011, de 6/4/2011 – Requeiro, nos termos do art. 93, inciso II, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência 
Pública, para discutir as condições de segurança dos trabalhadores 
nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e que 
a mesma seja realizada em conjunto com a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH). Para tanto, sugiro sejam 
convidados para participar da referida audiência: Sr. Carlos Roberto 
Lupi – Ministro do Trabalho e Emprego; Representante do Minis-
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tério Público do Trabalho; Representante da Secretaria de Direitos 
Humanos; Sr. Paulo Safady Simão – Presidente da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção (CBIC); Sr. Luiz Fernando Santos 
Reis – Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
Pesada – Infraestrutura (SINICON); Sr. Ítalo Fortes Avena – Chefe 
do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro 
(DEC); Sr. Arthur Henrique da Silva Santos – Presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT); Sr. Paulo Pereira da Silva – Presi-
dente da Força Sindical. 

RAS 53/2011, de 16/11/2011 – Requer, nos termos do disposto no art. 
58, § 2o, V, da Constituição Federal, combinado com os artigos 90, in-
ciso V, e artigo 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja convidado o Senhor Carlos Roberto Lupi, Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, para em audiência nesta Comissão de Assuntos 
Sociais, prestar esclarecimentos sobre as denúncias que faz a edição 
2243 da revista Veja, sobre o suposto desvio de recursos públicos de 
programas de qualificação profissional e sua relação com o empresário 
Adair Meira, dono da Fundação Pró-Cerrado e da Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI). 

RAS 59/2011, de 23/11/2011 – Requeiro, nos termos do disposto 
nos artigos 93, inciso II e artigo 100, inciso I do Regimento Interno 
do Senado Federal, a realização de audiência pública, no âmbito da 
Comissão de Assuntos Sociais, com a presença do Senhor Jorge He-
reda, Presidente da Caixa Econômica Federal, destinada a discutir a 
intenção do Governo de distribuir até 50% dos lucros do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme matéria veiculada 
pelo jornal O Globo, do dia 20 de novembro de 2011. 

RCE 10/2011, de 29/3/2011 – Em aditamento ao Requerimento de no 
8/2011-CE, que trata da realização de audiência pública para debater 
a aquisição de direitos de transmissão de jogos de futebol profissio-
nal realizados no Brasil nas diversas modalidades de mídia, requeiro 
que a mesma seja desmembrada em duas audiências públicas, com 
os seguintes convidados, respectivamente: 1a Audiência Pública – Sr. 
Fernando de Magalhães Furlan, Presidente do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (CADE); Sr. Ricardo Teixeira, Presidente 
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF); Sr. Fábio André Koff, 
Presidente do Clube dos Treze; representante da Rede Globo; repre-
sentante da Rede TV; representante da Rede Record. 2a Audiência 
Pública – Sr. Andrés Navarro Sanchez, Presidente do Sport Club 
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Corinthians; Sr. Juvenal Juvêncio, Presidente do São Paulo Futebol 
Clube; Sra. Patrícia Amorim, Presidente do Clube de Regatas do Fla-
mengo; Sr. Paulo Odone Chaves de Araújo Ribeiro, Presidente do 
Grêmio Foot Ball Porto Alegrense; Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, 
Vice-Presidente do Coritiba Foot Ball Club; Sr. Marcelo Guimarães 
Filho, Presidente do Bahia Futebol Clube. 

RCE 11/2011, de 29/3/2011 – Em aditamento ao Requerimento de no 
05/2011-CE, que trata da realização de audiência pública para discutir 
a situação nacional e os caminhos para melhorar a qualidade do ensino, 
em particular do ensino técnico profissionalizante, requeiro que sejam 
incluídos entre os convidados os seguintes nomes: Sr. Clésio de An-
drade – Presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT); Sr. 
Antônio José Domingues de Oliveira Santos – Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC) e do Conselho Deliberativo do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Sr. Márcio 
Lopes de Freitas – Presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (SESCOOP); Sr. Paulo Skaf – Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). 

RCE 15/2011, de 26/4/2011 – Em aditamento ao Requerimento de 
no 8/2011-CE, que trata da realização de audiência pública para debater 
a aquisição de direitos de transmissão de jogos de futebol profissional 
realizados no Brasil nas diversas modalidades de mídia, requeiro que 
seja incluído no rol de convidados o Sr. João Carlos Saad, Presidente 
do Grupo Bandeirantes de Televisão. 

RCE 16/2011, de 26/4/2011 – Requeremos, no intuito de aglutinar os 
Requerimentos no 5/11-CE, no 6/11-CE e no 11/11-CE, anteriormente 
aprovados por este Colegiado, e proporcionar uma maior concisão 
aos debates e a representatividade que o tema exige, a realização de 
Audiência Pública para discutir a situação nacional e os caminhos para 
melhorar a qualidade do ensino técnico profissionalizante. Para tan-
to, sugerimos sejam convidados para participar da referida audiência: 
Sr. Eliezer Moreira Pacheco – Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC); Sr. Robson 
Braga de Andrade – Presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI); Sr. Daniel Klüppel Carrara, – Secretário Executivo do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; Sr. Maria Nilene Bade-
ca da Costa – Secretária de Estado da Educação do Mato Grosso da 
Sul e presidenta do Conselho Nacional dos Secretários de Educação 
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– CONSED; Sr. Marcos Formiga – Professor da Universidade de 
Brasília – UnB; Sr. Antônio Carlos Caruso Ronca – Presidente do 
Conselho Nacional de Educação (CNE); 

RCE 17/2011, de 26/4/2011 – Em aditamento ao Requerimento 
de no 5/2011 – CE, que trata da realização de audiência pública, para 
discutir a situação nacional e os caminhos para melhorar a qualidade 
do ensino, em particular do ensino técnico profissionalizante, requeiro 
que seja incluído no rol de convidados o nome do Sr. Antônio José 
Domingues de Oliveira Santos – Presidente da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC) e do Conselho Deliberativo do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

RCE 37/2011, de 5/7/2011 – Requeiro nos termos do art. 58, § 2o, 
inciso II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 93, in-
ciso II e o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
realizada uma Audiência Pública na Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte para debater o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
– RDC, previsto apenas para obras dos eventos esportivos dos próxi-
mos anos, que foi instituído pela Medida Provisória no 527, de 2011 
(PLV no 17, de 2011), convidando as seguintes pessoas: Luis Roberto 
Ponte – Engenheiro, ex-deputado federal e autor da Lei 8.666/93; 
Paulo Safady Simão – Presidente da Câmara Brasileira da Industria 
da Construção – CBIC; Orlando Silva – Ministro do Esporte ou seu 
representante. 

RCE 46/2011, de 12/7/2011 – Requeremos, nos termos do art. 58, § 
2o, II da Constituição Federal, combinado com os arts. 90, II e V, e 93, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiên-
cias Públicas no âmbito desta Comissão, com a finalidade de realizar a 
1a Avaliação Parlamentar da Copa do Mundo de 2014, a serem dividi-
das em quatro temas: Fiscalização; Estratégia e Planejamento; Legado 
e Logística. A relação dos convidados e a programação do evento serão 
posteriormente apresentadas. 

RCE 5/2011, de 22/3/2011 – Requeiro, nos termos do art. 93, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audi-
ência Pública, nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte para 
discutir a situação nacional e os caminhos para melhorar a qualidade 
do ensino, em particular do ensino técnico profissionalizante. Para 
tanto, sugiro sejam convidados para participar da referida audiência: 
Sr. Eliezer Moreira Pacheco – Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC); Sr. Ro-
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bson Braga de Andrade – Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI); Sr. Antônio Carlos Caruso Ronca – Presidente do 
Conselho Nacional de Educação (CNE); Sr. Paulo Roberto Ziulkoski 
– Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM); Sr. 
Eduardo Fagundes – Coordenador Executivo do ProJovem Urbano 
de São Leopoldo/RS. 

RDR 12/2011, de 13/4/2011 – Requeiro nos termos do art. 58, § 
2o, inciso II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 93, 
inciso II e o artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja realizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR) uma Audiência Pública no sentido de discutir a universalização 
dos serviços de internet banda larga, com a presença das seguintes 
entidades. Ronaldo Mota Sardenberg – Presidente da ANATEL; Luiz 
Eduardo Falco – Presidente da OI; Antonio Carlos Valente – Pre-
sidente do Grupo Telefônica; José Formoso Martinez – Presidente 
da EMBRATEL; e Rogério Santanna – Presidente da TELEBRAS; 
Representante do Ministério da Comunicações; e Representante do 
IDEC. 

RDR 6/2011, de 16/3/2011 – Requeiro nos termos do art. 58, § 2o, 
inciso II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 93, inciso 
II e o artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, seja rea-
lizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) 
um Ciclo de Debates destinado a examinar os entraves existentes ao 
desenvolvimento regional no Brasil, tais como logística, inclusão di-
gital e guerra fiscal. O Ciclo de Debates consistirá na realização de 4 
(quatro) painéis, com os seguintes convidados, respectivamente: 1o 
Painel – A Importância da Logística para o Desenvolvimento Regio-
nal: Senhor Alfredo Pereira do Nascimento – Ministro de Estado dos 
Transportes; Senhor José Ramos Torres de Melo Filho – Presidente 
da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA); Senhor Rodrigo Otaviano Vilaça – 
Presidente da Associação Brasileira de Logística; Senhor Paulo Fernan-
des Tigre – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul; e Senhor Robson Braga de Andrade – Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 2o Painel – Inclusão Digi-
tal como Fator de Desenvolvimento Regional: Senhor Paulo Bernardo 
Silva – Ministro de Estado das Comunicações; Senhor Paulo Eduardo 
Kapp – Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás; Senhor 
Percival Henriques – Presidente da Associação Nacional para Inclu-
são Digital; Senhor Constantino Orsolin – Prefeito do Município de 
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Canela (RS). 3o Painel – A guerra fiscal e o desenvolvimento regional: 
Senhor Nelson Henrique Barbosa Filho – Presidente do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); Senhor Robson Bra-
ga de Andrade – Presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI); Deputado Federal Pepe Vargas – Presidente da Frente Parla-
mentar Mista da Micro e Pequena Empresa; Senhor Ricardo Nunes 
de Miranda – Consultor Legislativo do Senado Federal; Senhor Paulo 
Ziulkoski – Presidente da Confederação Nacional dos Municípios; 
Senhor Arno Augustin – Secretário Nacional do Tesouro; Senhor Ciro 
Gomes – ex-Governador do Ceará. 4o Painel – Logística Aeroportu-
ária: Senhor Nelson Jobim – Ministro de Estado da Defesa; Senhor 
Antonio Gustavo Matos do Vale – Presidente da Infraero; Senhora 
Solange Paiva Vieira – Presidente da Anac; e Presidente da Associação 
das Companhias Aéreas. 

RQE 14/2011, de 19/4/2011 – Requer, nos termos do art. 93, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência 
pública, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, para debater a dinâmica 
dos preços de combustíveis no Brasil, tendo como convidados: Sr. 
José Sérgio Gabrielli – Presidente da Petrobras; Sr. Haroldo Borges 
Rodrigues Lima – Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Sr. Paulo Miranda Soares – 
Presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes (Fecombustíveis); Sr. Vinícius Marques de Carvalho – 
Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça; e Sra. Lisa 
Gunn – Coordenadora Executiva do Instituto de Defesa do Consu-
midor (IDEC). 

RQE 74/2011, de 4/10/2011 – Requer, nos termos do art. 93, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pú-
blica para debater o limite anual de faturamento das médias empresas 
brasileiras para o enquadramento no sistema de tributação de Lucro 
Presumido, com a presença dos seguintes convidados: Senhor Car-
los Alberto Freitas Barreto – Secretário da Receita Federal do Brasil; 
Senhor Antonio Oliveira Santos – Presidente da Confederação Na-
cional do Comércio – CNC; Senhor Robson Andrade – Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria – CNI; Senhor José Paulo 
Dornelles Cairoli – Presidente da Confederação das Associações Co-
merciais do Brasil – CACB; Senhor João Geraldo Piquet Carneiro 
– Diretor-Presidente do Instituto Helio Beltrão; e Senhor Everardo 
Maciel – Ex-Secretário da Receita Federal. 
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RQE 84/2011, de 22/11/2011 – Requer, nos termos do art. 93, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiên-
cia pública para debater o despreparo do Brasil para evitar e conter 
vazamentos de petróleo e os impactos ambientais e econômicos de-
correntes do vazamento que ocorreu no Campo do Frade, na Bacia 
de Campos, com a presença dos seguintes convidados: Sr. Haroldo 
Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo – ANP; Exmo 
Sr. Carlos Minc, Secretário de Estado do Ambiente do Governo do 
Rio de Janeiro; Representante do Comando da Marinha do Brasil; 
Sr. George Buck, Presidente da petrolífera americana Chevron no 
Brasil; e Sr. Aristides Soffiati, do Núcleo de Estudos Socioambientais 
da Universidade Federal Fluminense – UFF/Campos. 

RQS 1.016/2011, de 17/8/2011 – Realização de sessão especial ou 
comemoração, no dia 17 de outubro próximo, para homenagear 2011 
– Ano Mundial da Medicina Veterinária. 

RQS 1.043/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Agência Radioweb pelo transcurso dos 10 anos de 
sua fundação. 

RQS 1.048/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações ao 
jornal Diário Popular, pelo transcurso dos 121 anos de sua fundação, 
que ocorrerá em 27/8/2011. 

RQS 1.049/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à TV 
SBT Canal 5 pelo transcurso dos 30 anos de sua fundação, que ocor-
rerá em 26/8/2011. 

RQS 1.050/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à Rá-
dio Planeta FM pelo transcurso dos 15 anos de sua fundação, que 
ocorrerá em 30/8/2011. 

RQS 1.051/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à Rá-
dio Ibirubá AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que 
ocorrerá em 29/8/2011. 

RQS 1.052/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações ao 
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Jornal da Cidade, pelo transcurso dos 15 anos de sua fundação, que 
ocorreu em 10/8/2011. 

RQS 1.053/2011, de 23/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à 
Rádio Bento AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que 
ocorreu em 15/8/2011. 

RQS 1.061/2011, de 24/8/2011 – Requerem, nos termos do art. 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Professora Tânia Rosing, idealizadora e coordenado-
ra da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, pelo transcurso 
dos 30 anos de atividades desse evento cultural, que realiza, na semana 
de 22 a 26 de agosto de 2011, a sua 14a edição. 

RQS 1.066/2011, de 25/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações ao jornal Zero Hora pela reportagem "50 Anos Depois 
– A Face Desconhecida da Legalidade", dos jornalistas Dione Kuhn e 
Nilson Mariano. 

RQS 1.068/2011, de 29/8/2011 – Tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nos 489, de 2008; 150 e 408, de 2009; 431, de 2003; 
406, de 2005; 181, 196 e 495, de 2007; e 106, de 2011. 

RQS 1.076/2011, de 29/8/2011 – Requer, nos termos do art. 218, VII, 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Pesar à viúva do jornalista Rodolfo Fernandes, diretor de redação do 
jornal O Globo, falecido no dia 27 de agosto de 2011, na cidade do 
Rio de Janeiro. 

RQS 1.077/2011, de 29/8/2011 – Requer, nos termos do art. 218, VII, 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Pesar à viúva do jornalista Walmor Bergesch, falecido no dia 29 de 
agosto de 2011, em Porto Alegre. 

RQS 1.198/2011, de 28/9/2011 – Requerem, nos termos do art. 218, 
VII, do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto 
de Pesar à viúva do jornalista Antônio Carlos Porto, falecido no dia 
27 de setembro de 2011. 

RQS 1.205/2011, de 29/9/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Associação do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul – AMP-RS pela passagem dos 70 anos de sua fundação. 
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RQS 1.206/2011, de 29/9/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Massey Ferguson do Brasil S/A pela passagem dos 
50 anos de instalação no Brasil. 

RQS 1.242/2011, de 10/10/2011 – Tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei da Câmara nos 112, de 2007, e 95, de 2011. 

RQS 1.265/2011, de 18/10/2011 – Requer que o PLS 620, de 2011 seja 
encaminhado também à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
para que se pronuncie sobre a matéria. 

RQS 1.288/2011, de 20/10/2011 – Urgência para votação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 62, de 2007. 

RQS 1.294/2011, de 20/10/2011 – Requer, nos termos do art. 40, 
combinado com o art. 13, do Regimento Interno do Senado Federal, 
com a redação dada pela Resolução no 37, de 1995, seja considerada 
como desempenho de missão no exterior sua participação, nos dias 24 
e 25 de outubro de 2011, no VII Foro Parlamentar Ibero-Americano, a 
realizar-se em Assunção, Paraguai, e comunica, nos termos do art. 39 
do referido Regimento, que estará ausente do País no citado período. 

RQS 1.302/2011, de 24/10/2011 – Requer, nos termos do art. 40, 
combinado com o art. 13, do Regimento Interno do Senado Federal, 
com a redação dada pela Resolução no 37, de 1995, que seja considera-
da como desempenho de missão no exterior a participação da reque-
rente, nos dias 31 de outubro e 1o de novembro de 2011, na Reunião 
da Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul, e reuniões conjuntas, 
a realizarem-se em Montevidéu, Uruguai. Para efeito do disposto no 
art. 39, a requerente comunica que estará ausente do País no período 
de 30 de outubro a 2 de novembro de 2011. 

RQS 1.324/2011, de 27/10/2011 – Requer, nos termos do artigo 218, 
VII, do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto 
de pesar à Senhora Daisy Lúcidi, viúva do jornalista gaúcho Luiz Pi-
nêda Mendes, pelo falecimento deste em 27 de outubro de 2011. 

RQS 1.342/2011, de 7/11/2011 – Requerem, nos termos do artigo 218, 
VII, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam encaminhados 
Votos de Pesar à viúva do cinegrafista da TV Bandeirantes, Sr. Gel-
son Domingos da Silva, que morreu no dia 6 de novembro de 2011, 
baleado no peito quando acompanhava uma operação do Batalhão de 
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Operações Especiais (BOPE) na favela de Antares, na Zona Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. 

RQS 1.368/2011, de 14/11/2011 – Requer, nos termos do art. 218, in-
ciso VII, do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado 
Voto de Pesar à família do deputado estadual José Francisco Gorski, 
falecido no dia 13 de novembro de 2011, no Rio Grande do Sul. 

RQS 1.384/2011, de 21/11/2011 – Tramitação conjunta – Projetos de 
Lei do Senado nos 307, de 2011; 151 e 505, de 2007; e 99 e 177, de 2011. 

RQS 1.427/2011, de 24/11/2011 – Requer, nos termos do art. 40, 
combinado com o art. 13, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que seja considerada como desempenho de missão no exterior sua 
participação, no dia 2 de dezembro de 2011, na XXVIII Sessão Plenária 
do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai. 
Para efeito do disposto no art. 39 do mesmo regimento, comunica 
que estará ausente do País no período de 1o a 3 de dezembro de 2011. 

RQS 168/2011, de 2/3/2011 – Requerem, nos termos do art. 332, 
§ 1o, do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivamento 
da Proposta de Emenda à Constituição no 49, de 2006, que dá nova 
redação ao § 2o do art. 20 da Constituição para dispor sobre a alteração 
da faixa de fronteira. 

RQS 169/2011, de 2/3/2011 – Solicita desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado no 327, de 2006. 

RQS 170/2011, de 2/3/2011 – Solicita desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado no 331, de 2006. 

RQS 199/2011, de 11/3/2011 – Requerem, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado voto 
de solidariedade, em nome do Partido Progressista, ao povo japonês 
e à comunidade japonesa no Brasil, em face do forte terremoto que 
atingiu hoje dia 11 de março de 2011, o nordeste do Japão, seguido 
de tsunami. 

RQS 225/2011, de 16/3/2011 – Requer, nos termos dos artigos 216 
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o 
artigo 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal, seja solicitada 
ao Tribunal de Contas da União a realização de uma auditoria nos 
contratos firmados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, no âmbito do Programa Nacional de Controle 
de Velocidade – PNCV. 
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RQS 227/2011, de 16/3/2011 – Solicita a retirada do Requerimento 
no 169, de 2011. 

RQS 284/2011, de 29/3/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Guaíra FM pelo transcurso dos 25 anos de 
sua fundação, ocorrido no dia 25 de março de 2011. 

RQS 307/2011, de 31/3/2011 – Solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 294 e 484, de 2008. 

RQS 332/2011, de 5/4/2011 – Requer, nos termos do artigo 218, VII, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam encaminhados Votos 
de Pesar aos familiares do jornalista Flávio Alcaraz Gomes, falecido 
no dia 5 de Abril de 2011. 

RQS 408/2011, de 12/4/2011 – Requer, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos 
de Pesar aos familiares da senhora Yolanda Marques Goulart, última 
irmã viva do ex-presidente João Goulart, falecida no dia 12 de abril 
de 2011. 

RQS 442/2011, de 26/4/2011 – Requerem, nos termos do art. 199 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial 
do Senado, no dia 8 de agosto de 2011, destinada a homenagear 2011 
– Ano Mundial Da Medicina Veterinária. 

RQS 446/2011, de 27/4/2011 – Requerem, nos termos do art. 222, 
caput, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam encaminhados 
Votos de Pesar e Solidariedade ao Senhor Prefeito Jackson Fernando 
Schmidt, em nome de quem se solidarizam com todos os cidadãos 
do município de Igrejinha (RS), especialmente com o senhor Valter 
Lima, 80 anos, patriarca da família Lima, pela morte de seu filho mais 
velho, de duas noras e de quatro netos, em tragédia ocorrida entre a 
noite do dia 22 e a madrugada do dia 23 de abril de 2011. 

RQS 451/2011, de 27/4/2011 – Urgência para o PLS 467/2008.

RQS 457/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Fátima AM pelo transcurso dos 45 anos de 
sua fundação, ocorrido no dia 28 de abril de 2011. 

RQS 458/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
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congratulações à Rádio Mais Nova FM pelo transcurso dos 44 anos 
de sua fundação, ocorrido no dia 28 de abril de 2011. 

RQS 459/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Nativa 99,5 FM pelo transcurso dos 22 anos 
de sua fundação, ocorrido no dia 27 de abril de 2011. 

RQS 460/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Caxias AM pelo transcurso dos 65 anos de sua 
fundação, ocorrido no dia 27 de abril de 2011. 

RQS 461/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Gazeta de Alegrete AM pelo transcurso dos 
32 anos de sua fundação, ocorrido no dia 26 de abril de 2011. 

RQS 462/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à TV Shop Tour pelo transcurso dos 25 anos de sua 
fundação, ocorrido no dia 26 de abril de 2011. 

RQS 463/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Tupã AM pelo transcurso dos 56 anos de sua 
fundação, que ocorrerá no dia 29 de abril de 2011. 

RQS 464/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
congratulações à Rádio Guaíba AM pelo transcurso dos 54 anos de 
sua fundação, que ocorrerá no dia 30 de abril de 2011. 

RQS 485/2011, de 4/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Colonial AM pelo transcurso dos 56 anos de 
sua fundação. 

RQS 486/2011, de 4/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Difusora FM pelo transcurso dos 24 anos de 
sua fundação, em 5 de maio de 2011. 

RQS 487/2011, de 4/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
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Congratulações à Rádio Medianeira FM pelo transcurso dos 22 anos 
de sua fundação. 

RQS 488/2011, de 4/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio CBN 1340 AM pelo transcurso dos 26 anos 
de sua fundação, em 5 de maio de 2011. 

RQS 489/2011, de 4/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Pop Rock Bagé 98,1 FM pelo transcurso dos 
8 anos de sua fundação. 

RQS 502/2011, de 5/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à Rádio 
Mais Nova FM pelo transcurso dos 4 anos de sua fundação, na cidade 
de Passo Fundo – RS, que ocorrerá no dia 8 de maio de 2011. 

RQS 511/2011, de 10/5/2011 – Solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 311, de 2010; e 163, de 2011. 

RQS 512/2011, de 10/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Viva Metropolitana FM pelo transcurso dos 
10 anos de sua fundação. 

RQS 555/2011, de 17/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações ao jornal Folha do Nordeste, pelo transcurso dos 20 
anos de sua fundação, ocorrido em 10 de maio de 2011. 

RQS 561/2011, de 18/5/2011 – Requerem, nos termos do art. 160 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja o tempo destinado 
aos oradores do período do expediente da sessão do dia 5 de julho de 
2011 dedicado à comemoração especial pela passagem do centenário 
da profissão de Técnico Agrícola. 

RQS 562/2011, de 18/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Jornal da Manhã AM pelo transcurso dos 15 
anos de sua fundação, que ocorrerá no dia 20 de maio de 2011. 

RQS 563/2011, de 18/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
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Congratulações à Rádio Noroeste AM pelo transcurso dos 48 anos 
de sua fundação, que ocorrerá em 20 de maio de 2011. 

RQS 564/2011, de 18/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à JC Comunicações pelo transcurso dos 32 anos de 
sua fundação, que ocorrerá em 22 de maio de 2011. 

RQS 565/2011, de 18/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Atlântida FM pelo transcurso dos 19 anos de 
sua fundação, que ocorrerá em 22 de maio de 2011. 

RQS 566/2011, de 18/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Coroados FM pelo transcurso dos 22 anos 
de sua fundação, que ocorrerá no dia 22 de maio de 2011. 

RQS 570/2011, de 19/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Federação das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul – FAMURS, pelo transcurso dos 35 anos de sua fun-
dação. 

RQS 575/2011, de 19/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Tramontina S/A Indústria Metalúrgica pelo trans-
curso dos 100 anos de sua fundação. 

RQS 576/2011, de 19/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações ao Jornal do Comércio pelo transcurso dos 78 anos de 
sua fundação. 

RQS 577/2011, de 19/5/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Tramontina Farroupilha S/A Indústria Metalúrgica 
pelo transcurso dos 40 anos de sua fundação. 

RQS 611/2011, de 31/5/2011 – Tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara no 55, de 2007, e do Projeto de Lei do Senado no 337, 
de 2008. 

RQS 614/2011, de 31/5/2011 – Inversão da pauta da Ordem do Dia 
da Sessão Plenária, para votação preferencial do Projeto de Lei de 
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Conversão no 15, de 2011, proveniente da Medida Provisória no 519, 
de 2010. 

RQS 636/2011, de 1o/6/2011 – Destaque do artigo 20 do PLV no 13, 
de 2011. 

RQS 685/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Rádio Florestal FM de Planalto, pelo transcurso 
dos 11 anos de sua fundação, que ocorreu em 25 de maio de 2011. 

RQS 686/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações ao SESCOOP/RS – Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo 
transcurso do Dia Internacional do Cooperativismo 2011, que ocor-
rerá em 2 de julho de 2011. 

RQS 687/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Educadora AM, pelo transcurso dos 16 anos 
de sua fundação, que ocorreu no dia 29 de maio 2011. 

RQS 688/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Rádio Gazeta 101.7 FM, pelo transcurso dos 31 
anos de sua fundação, que ocorreu no dia 28 de maio de 2011. 

RQS 689/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Rádio Gazeta 1.180 AM, pelo transcurso dos 31 
anos de sua fundação, que ocorreu no dia 28 de maio de 2011. 

RQS 690/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Sananduva AM, pelo transcurso dos 32 anos 
de sua fundação, que ocorreu no dia 26 de maio de 2011. 

RQS 691/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Liberdade FM, pelo transcurso dos 28 anos 
de sua fundação, que ocorreu no dia 28 de maio de 2011. 

RQS 692/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
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de Congratulações à Rádio RBS TV Passo Fundo, pelo transcurso 
dos 31 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 28 de maio de 2011. 

RQS 693/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Rádio Atlântida FM, pelo transcurso dos 31 anos 
de sua fundação, que ocorreu em 28 de maio 2011. 

RQS 694/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Rádio Cacique AM, pelo transcurso dos 4 anos 
de sua fundação, que ocorreu no dia 26 de maio de 2011. 

RQS 695/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Pitangueira AM, pelo transcurso dos 4 anos 
de sua fundação, que ocorreu no dia 25 de maio de 2011. 

RQS 696/2011, de 6/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Solaris AM, pelo transcurso dos 23 anos de 
sua fundação, que ocorreu no dia 26 de maio de 2011. 

RQS 722/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos dos arts. 216 e 
217 do Regimento Interno do Senado Federal, combinados com o 
§ 2o do art. 50 da Constituição Federal, informações ao Ministro de 
Estado da Previdência Social acerca do impacto financeiro e atuarial 
do possível aumento do teto de aposentadorias para os diretores do 
Banco do Brasil. 

RQS 724/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Encruzilhadense AM pelo transcurso dos 27 
anos de sua fundação. 

RQS 725/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Cultura de Arvorezinha FM pelo transcurso 
dos 19 anos de sua fundação. 

RQS 726/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de 
Congratulações à Rádio Pop Rock Serra 95,3 FM pelo transcurso dos 
22 anos de sua fundação. 
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RQS 727/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Cotrisel AM pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação. 

RQS 728/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Pelotense AM pelo transcurso dos 86 anos de sua 
fundação. 

RQS 729/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Caiçara AM pelo transcurso dos 45 anos de sua fundação. 

RQS 730/2011, de 14/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Clube AM pelo transcurso dos 61 anos de sua fundação. 

RQS 747/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
gratulações à Rádio Minuano FM, pelo transcurso dos 25 anos de sua 
fundação. 

RQS 748/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
gratulações à Rádio Real 540 AM, pelo transcurso dos 51 anos de sua 
fundação. 

RQS 749/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
gratulações à Rádio Liberdade AM, pelo transcurso dos 4 anos de sua 
fundação. 

RQS 750/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
gratulações à Rádio América AM, pelo transcurso dos 61 anos de sua 
fundação. 

RQS 751/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
gratulações à Rádio Upacaraí AM, pelo transcurso dos 59 anos de sua 
fundação. 

RQS 752/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de con-
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gratulações à Rádio Aratiba AM, pelo transcurso dos 52 anos de sua 
fundação. 

RQS 788/2011, de 28/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congra-
tulações ao Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer pelo transcurso 
dos 80 anos de sua fundação. 

RQS 789/2011, de 28/6/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à TV Bandeirantes pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação. 

RQS 813/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Continental FM pelo transcurso dos 21 anos de 
sua fundação.

RQS 814/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Band News FM pelo transcurso dos 34 anos de 
sua fundação. 

RQS 815/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à RBS TV Cruz Alta pelo transcurso dos 22 anos de sua fundação. 

RQS 816/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Encanto FM pelo transcurso dos 22 anos de sua fundação. 

RQS 817/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congra-
tulações à Rádio Viva FM pelo transcurso dos 21 anos de sua fundação. 

RQS 818/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Cultura de Bagé AM pelo transcurso dos 65 anos 
de sua fundação. 

RQS 819/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Tropical FM pelo transcurso dos 29 anos de sua fundação. 

RQS 820/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congra-
tulações à Rádio Erechim pelo transcurso dos 64 anos de sua fundação. 
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RQS 821/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Verdes Pampas FM pelo transcurso dos 23 anos de 
sua fundação. 

RQS 822/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Popular FM pelo transcurso dos 22 anos de sua fundação. 

RQS 823/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Alto De Taquari AM pelo transcurso dos 63 anos 
de sua fundação. 

RQS 824/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congra-
tulações à RBS TV Pelotas pelo transcurso dos 39 anos de sua fundação. 

RQS 825/2011, de 6/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congra-
tulações à TV Record pelo transcurso dos quatro anos de sua fundação. 

RQS 843/2011, de 11/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Congratu-
lações à Rádio Agudo AM pelo transcurso dos 62 anos de sua fundação. 

RQS 844/2011, de 11/7/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Clube Nonoai pelo transcurso dos 33 anos de sua 
fundação. 

RQS 856/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Pop Shou pelo transcurso dos cinco anos de sua 
fundação. 

RQS 857/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à TV Pampa, pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação. 

RQS 858/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Farroupilha AM, pelo transcurso dos 76 anos de 
sua fundação. 
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RQS 859/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Universidade AM, pelo transcurso dos 44 anos de 
sua fundação. 

RQS 860/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Clube Nonoai, pelo transcurso dos 33 anos de sua 
fundação. 

RQS 861/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Unijuí 106,9 FM, pelo transcurso dos 10 anos de 
sua fundação. 

RQS 862/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Iguatemi FM, pelo transcurso dos 28 anos de sua 
fundação. 

RQS 863/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Metrópole Crissiumal, pelo transcurso dos 31 anos 
de sua fundação. 

RQS 864/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Clube FM, pelo transcurso dos 18 anos de sua 
fundação. 

RQS 865/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Planalto FM, pelo transcurso dos 29 anos de sua 
fundação. 

RQS 866/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Antena 1 FM, pelo transcurso dos 31 anos de sua 
fundação. 

RQS 867/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Mais Nova FM, pelo transcurso dos 20 anos de sua 
fundação. 
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RQS 868/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Gazeta FM Sobradinho, pelo transcurso dos 22 anos 
de sua fundação. 

RQS 869/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Santiago AM, pelo transcurso dos 60 anos de sua 
fundação. 

RQS 870/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio BAND FM Fronteira FM, pelo transcurso dos 28 
anos de sua fundação. 

RQS 871/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Província FM, pelo transcurso dos 22 anos de sua 
fundação. 

RQS 872/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto de Con-
gratulações à Rádio Cerro Azul AM, pelo transcurso dos 54 anos de 
sua fundação. 

RQS 983/2011, de 11/8/2011 – Tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nos 431, de 2003; 406, de 2005; 181, 196 e 495, de 2007; 
150, de 2009; e 106, de 2011. 

RQS 989/2011, de 11/8/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações ao jornal 
Panorama Pradense pelo transcurso dos 40 anos de sua fundação. RRA 
14/2011, de 7/4/2011 – Requer, nos termos do art. 58, § 2o, inciso II, da 
Constituição Federal, combinado com os artigos 93, inciso II e 104-B, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam convidadas para 
debater a reforma agrária e a questão fundiária do país, em todos os seus 
aspectos, as pessoas que relaciona. 

RRA 9/2011, de 24/3/2011 – Requer nos termos do art. 58, § 2o, inciso 
II, da Constituição Federal, combinado com os artigos 93, inciso II e 
104-B, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja realizado 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em conjunto com 
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle, um ciclo de debates destinado a examinar, em todos os 
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aspectos, a reforma do Código Florestal (Lei no 4.771, de 1965), em 
discussão no Congresso Nacional. 

RRE 23/2011, de 19/5/2011 – Nos termos do art. 93, inciso II do Re-
gimento Interno do Senado Federal a realização de Audiência Pública 
no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – 
CRE, para debater os aspectos e o alcance do Anteprojeto de Emenda à 
Constituição, de autoria do nobre Senador Roberto Requião, que tem 
o objetivo incluir a participação do Congresso Nacional nas negocia-
ções de atos, acordos, convênios e tratados que versem sobre matéria 
de comércio internacional. Para tanto solicito sejam convidados um 
representante do Ministério de Relações Exteriores; Sr. Samuel Pinheiro 
Guimarães – Embaixador e Alto Representante Geral do Mercosul no 
Conselho de Mercado Comum (CMC); Representante do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Sr. Ru-
bens Ricupero – acadêmico e ex-Secretário-Geral da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Sr. 
Paulo Nogueira Batista Júnior – Economista e Diretor-Executivo do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Sr. José Augusto Castro – 
Vice-Presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). 

RRE 40/2011, de 11/8/2011 – Requer, nos termos do inciso V, § 2o, 
art. 58, da Constituição Federal, c/c o inciso V, art. 90, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja convidado o senhor Celso Luiz 
Nunes Amorim, Ministro de Estado da Defesa para, em audiência nesta 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, prestar informa-
ções sobre assuntos relacionados à sua pasta, entre eles a redução das 
tropas brasileiras no Haiti. 

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Ana 
Amélia Lemos. Brasília, 2011 (informações coletadas pela Secretaria 
de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
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Ana Júlia Carepa 
Ana Júlia de Vasconcelos Carepa
PT – Pará

Profissão: Arquiteta e bancária
Nascimento: 23/12/1957, Belém/PA
Filiação: Arthur Sampaio Carepa e Maria José de Vasconcelos Carepa
Filhos: Júlio e Juliana

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Arquitetura, pela Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém/PA.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 a 20/12/2006 – PA
Suplentes: 1o – José Nery Azevedo e 2o – Michel Dib Tachy.
Eleita pelo PT com 1.097.061 votos (23,17% dos votos válidos).
Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo e da Maioria.
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos; Assuntos Sociais; Subcomissões 
Temporárias: da Criança, do Adolescente e da Juventude; Subcomissão das Agên-
cias Reguladoras (Presidente); Mineração (Presidente); CPMI: Exploração Sexual; 
BANESTADO; Suplente nas Comissões: Serviços de Infraestrutura; Fiscalização 
e Controle; Constituição, Justiça e Cidadania; Subcomissões das Obras Inacaba-
das; Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; CPMI com 
o objetivo de realizar amplo diagnóstico sobre a estrutura fundiária brasileira, os 
processos de reforma agrária e urbana; Conselho de Ética.
Vereadora – 1o/1/2000 a 27/12/2002 – Belém/PA
Comissões: Obras e Urbanismo (Vice-Presidente); Criança do Adolescente e do 
Idoso; Indústria e Comércio.
Vice-Prefeita – 1o/1/1997 a 31/12/2000 – Belém/PA
Deputada Federal – 1o/2/1995 a 31/12/1996 – PA
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Titular nas Comissões: PEC Quebra do Monopólio das Telecomunicações (1995-
1996); Comunicação (1995-1996); Suplente nas Comissões: Fiscalização e Con-
trole (1995-1996); Sistema Financeiro (1995-1996).
Vereadora – 1o/1/1993 a 31/12/1994 – Belém/PA
Titular nas Comissões: Urbanismo, Obras e Serviços Públicos (1993-1994); Ad-
ministração Pública, Relações de Trabalho, Assistência e Bem-estar Social (1993-
1994).

CARGOS PÚBLICOS: 
Secretária de Urbanismo em Belém/PA (1997-1998).

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Funcionária concursada do Banco do Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Representante do Pará no Conselho Nacional do Banco do Brasil 
(1980); Presidente do Centro Acadêmico Livre de Arquitetura da 
UFPA; Fundadora da Associação dos Moradores do Barreiro e da 
Comissão dos Bairros de Belém (CBB); Fundadora do Movimento 
das Mulheres do Campo e da Cidade; Membro do Partido dos Traba-
lhadores desde 1980; Participou da implantação dos programas do Go-
verno Municipal como os programas Bolsa Escola e Banco do Povo.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
XVI Conferência Interparlamentar União Europeia-América Latina, 
Bruxelas/Bélgica (19 a 26/5/2003).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Satisfação em assumir uma cadeira no Senado Federal pelo Partido dos 

Trabalhadores e pelo Estado do Pará. Engajamento de Sua Excelência 
na luta política e mobilização social. DSF 20/2/2003 p. 1628.

•	Elogios à ação da força policial que libertou 250 trabalhadores escravos 
em uma fazenda do Pará, bem como ao Ministério do Trabalho pela 
manutenção do serviço de diligência móvel. DSF 20/2/2003 p. 1672.

•	Justificativas a requerimento apresentado na Comissão de Assuntos 
Econômicos, solicitando a criação de uma subcomissão destinada a 
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analisar o aumento na alíquota dos royalties pagos pela exploração mi-
neral no Estado do Pará. DSF 27/2/2003 p. 2593.

•	Esclarecimentos sobre seu pronunciamento na sessão de ontem. De-
fesa da revisão da legislação que regula a compensação financeira sobre 
exploração mineral. Importância de um aprofundamento do exame do 
processo de privatização e da atuação das agências reguladoras. Protesto 
contra a ausência de um representante da região Norte no Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (como Líder). DSF 28/2/2003 
p. 2732.

•	Considerações sobre o programa "Fome Zero" do Governo Federal. 
DSF 7/3/2003 p. 2912.

•	Lançamento pelo Governo Federal, hoje, do Plano Nacional para Er-
radicação do Trabalho Escravo. Defesa de mudança na legislação para 
coibir o trabalho escravo no Brasil. Apoio ao movimento "O Pará é 
que vale", em prol da instalação da nova siderúrgica da Companhia 
Vale do Rio Doce naquele Estado. Necessidade de revisão da legislação 
que criou a Compensação Financeira sobre a Exploração de Recursos 
Minerais (como Líder). DSF 12/3/2003 p. 3209.

•	Comemoração do dia internacional da mulher. DCN 13/3/2003 p. 247.
•	Voto de pesar pelo falecimento do cientista paraense José Márcio Corrêa 

Ayres. Iniciativas de Sua Excelência perante a Comissão de Fiscalização 
e Controle no sentido de acompanhar as ações das agências reguladoras. 
Apresentação à Comissão de Assuntos Econômicos de requerimento 
solicitando a visita ao Senado do presidente do Departamento Nacional 
de Produção Mineral, para que preste esclarecimentos a respeito do 
recolhimento e aplicação de recursos pelas empresas coligadas. DSF 
14/3/2003 p. 3381.

•	Rebate críticas sobre aumento da violência no campo. DSF 20/3/2003 
p. 4098.

•	Transcrição, nos Anais do Senado, de matéria do engenheiro Nelson 
Pontes Simas, publicada no jornal O Liberal, sobre a estadualização da 
Companhia Docas do Pará. DSF 27/3/2003 p. 4860.

•	Realização no próximo dia 11, em Tucuruí, de encontro de movimen-
tos sociais organizados e a Eletronorte, para discutir um modelo de 
desenvolvimento para aquela região frente aos impactos da hidrelétrica. 
Registro de encontro a realizar-se em Manaus, no próximo final de 
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semana, para discutir o desenvolvimento regional e a importância de 
novo modelo para a Amazônia. DSF 10/4/2003 p. 6783.

•	Considerações sobre o setor energético brasileiro. Realização, entre 
os dias 10 e 12 de abril, do encontro "Os movimentos populares, as 
instituições de ensino e pesquisa e o desenvolvimento regional da área 
de Tucuruí". DSF 11/4/2003 p. 7180.

•	Importância do Programa de Reflorestamento da Associação das In-
dústrias Madeireiras de Marabá/PA, que introduz um novo modelo 
de desenvolvimento economicamente viável para o meio ambiente. 
Doação de 3.000 bezerros para o Programa FOME ZERO, anunciado 
pelo Presidente da Cooperativa Rural de Marabá (como Líder). DSF 
16/4/2003 p. 7789.

•	Necessidade de se implementar um novo modelo de desenvolvimento 
para a região amazônica. DSF 16/4/2003 p. 7839.

•	Lembrança do massacre de Eldorado do Carajás, ocorrido em 17 de 
abril de 1996, contra trabalhadores do Movimento dos Sem Terra no 
Estado do Pará. DSF 17/4/2003 p. 8158.

•	Obstáculos que vêm enfrentando a indústria da madeira tropical, serra-
da e compensada, com perda de competitividade no mercado mundial 
e prejuízos para a economia do Pará, maior produtor dessas espécies. 
DSF 24/4/2003 p. 8523.

•	Críticas ao modelo de desenvolvimento implementado no Pará e na 
Amazônia. DSF 30/4/2003 p. 9108.

•	Homenagem aos trabalhadores brasileiros pelo transcurso do Primeiro 
de Maio. DSF 1o/5/2003 p. 9324.

•	Comentários sobre a onda de assaltos ocorridos em Belém/PA, no dia 
9 de maio de 2003. Considerações sobre o risco a que estão submetidos 
os bancários em decorrência dos assaltos a bancos. Críticas à falta de 
investimento em segurança bancária. DSF 14/5/2003 p. 11112.

•	Registro do assassinato do Vereador Adão Lotte, ocorrido ontem, no 
município de Tucumã/PA. Apelo às autoridades pelo fim da impuni-
dade no Estado do Pará. DSF 15/5/2003 p. 11261.

•	Registra condenação dos mandantes do assassinato de João Canuto de 
Oliveira. DSF 30/5/2003 p. 13703.

•	Importância de um debate sobre as normas regulamentadoras do Fun-
do de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, que deverá ser gerido 
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pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA. DSF 4/6/2003 
p. 14194.

•	Constatação da grandiosidade do projeto de extração de cobre em 
Canaã do Carajás/PA, durante visita ao Estado de Subcomissão que 
analisa mudanças na legislação da compensação financeira sobre extra-
ção mineral. Apoio à reivindicação da população para o controle social 
dos recursos oriundos dos royalties sobre a extração de minérios. DSF 
13/6/2003 p. 15218.

•	Propostas para viabilizar a compensação do fundo de desoneração das 
exportações dos estados. DSF 19/6/2003 p. 15849.

•	Pavimentação da BR-163. Conflito em terras indígenas no Pará. DSF 
28/6/2003 p. 16537.

•	Congratulação ao governo Lula pela criação de fundo de compensação 
para estados exportadores. DSF 2/7/2003 p. 16823.

•	Defesa da revisão de metas de universalização da Aneel. DSF 11/7/2003 
p. 17753.

•	Críticas ao critério de reajuste de energia elétrica no País e à prestação 
dos serviços das concessionárias do setor. DSF 15/7/2003 p. 17980.

•	Comemoração dos 61 anos do BASA – Banco da Amazônia S/A, em 9 
de julho do corrente ano. REP DSF 16/7/2003 p. 18153. DSF 16/7/2003 
p. 18082.

•	Repúdio às críticas do Deputado José Carlos Aleluia em artigo publica-
do na imprensa intitulado "O Desmonte da Petrobras". DSF 17/7/2003 
p. 18434.

•	Considerações sobre o artigo: "E os Créditos de ICMS dos Exportado-
res?", jornal O Liberal, no dia 6 de julho do corrente. DSF 17/7/2003 
p. 18445.

•	Registro da patente do nome cupuaçu por uma empresa japonesa. DSF 
23/7/2003 p. 19413.

•	Desagravo ao jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto, em razão do cons-
trangimento que lhe foi imposto pelo site Observatório da Imprensa, 
que chegou a atribuir-lhe autoria de uma matéria que foi criminosa-
mente enviada à publicação em seu nome. DSF 7/8/2003 p. 22528.

•	Diminuição da participação dos municípios na arrecadação tributária. 
DSF 8/8/2003 p. 22672.
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•	Parabeniza a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que 
amanhã completará 26 anos sua de fundação. DSF 8/8/2003 p. 22692.

•	Lançamento pelo Ministério da Saúde do Programa de unidades mó-
veis de urgência/emergência em capitais e municípios com mais de 
100.000 habitantes. DSF 13/8/2003 p. 23292.

•	Necessidade da Companhia Vale do Rio Doce executar projetos que 
promovam o desenvolvimento sustentável da região amazônica em 
contrapartida à instalação, em São Luís/MA, de um novo polo siderúr-
gico para a produção de ferro-gusa com minério retirado de Carajás/
PA. DSF 14/8/2003 p. 23311.

•	Assinatura, amanhã, de contrato de comercialização do açaí, entre or-
ganizações de pequenos produtores e a empresa Sambazon do Brasil. 
DSF 20/8/2003 p. 24337.

•	Solicita a transcrição de discurso sobre a nova estrutura da Sudam. DSF 
21/8/2003 p. 24535.

•	Realização, amanhã, de julgamento do crime ocorrido no município 
de Altamira/PA, em que 19 crianças foram torturadas e seviciadas. DSF 
27/8/2003 p. 25069.

•	Protesto contra a suspensão do presidente do Paysandu Sport Club e a 
ameaça de suspensão daquele time do campeonato brasileiro de futebol. 
DSF 28/8/2003 p. 25147.

•	Críticas à constituição de CPI visando apurar a nomeação de cargos de 
confiança do Governo (como Líder). DSF 4/9/2003 p. 26054.

•	Esclarecimentos a respeito das ações do Ministério da Saúde no Estado 
da Bahia. DSF 4/9/2003 p. 26060.

•	Importância do adiamento da indicação do Sr. Luiz Otávio ao Tribunal 
de Contas da União – TCU. Protesto contra o bloqueio de rodovia 
por ruralistas no Pará. DSF 9/9/2003 p. 26418.

•	Saudações aos prefeitos presentes no Congresso Nacional. Convicção 
da capacidade do governo para administrar a questão fundiária no país. 
DSF 11/9/2003 p. 26670.

•	Audiência com o Ministro da Justiça para tratar da segurança do vere-
ador de Belém/PA, Paulo Fonteles, e do assassinato de trabalhadores 
sem terra no Estado do Pará. Apelo para que o Governo do Pará adote 
providências contra a ação de pistoleiros naquele Estado (como Líder). 
DSF 17/9/2003 p. 27307.
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•	Apelo ao Ministro da Justiça para que intensifique o desarmamento 
na região paraense conhecida como "Terra do Meio". DSF 18/9/2003 
p. 27489.

•	Comentários ao artigo do jornal paraense O Liberal, edição de domingo 
passado, intitulado "Camelô vira indispensável para a economia", sobre 
o crescimento do mercado informal. DSF 24/9/2003 p. 28740.

•	Irregularidades nos contratos de recuperação da rodovia BR 230, que 
corta o Estado do Pará. DSF 2/10/2003 p. 29803.

•	Considerações sobre o Movimento grevista dos funcionários do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal. DSF 17/10/2003 p. 32794.

•	Unificação dos programas de transferência de renda introduzida pelo 
governo federal no novo Plano Plurianual. DSF 22/10/2003 p. 33086.

•	Lançamento da Campanha Nacional de Erradicação do Trabalho Es-
cravo. DSF 23/10/2003 p. 33233.

•	Registra visita do Ministro Miguel Rosseto e outras autoridades da área 
agrária ao Estado do Pará. Protestos contra o alto grau de violência no 
campo daquele estado. DSF 30/10/2003 p. 34157.

•	Análise das deficiências do sistema tributário nacional, a propósito da 
discussão da reforma tributária. DSF 4/11/2003 p. 34781.

•	Aumento da degradação ambiental no Estado do Pará. DSF 5/11/2003 
p. 35150.

•	Satisfação pela recuperação, conservação e manutenção de toda a ex-
tensão da Belém-Brasília. DSF 7/11/2003 p. 35792.

•	Lançamento, hoje, no Palácio do Planalto, do Programa Luz para To-
dos. DSF 12/11/2003 p. 36209.

•	Registro da assinatura de convênio entre o Governo e o Banco Mundial 
para a recuperação da rodovia BR-153, conhecida como Belém-Brasília. 
Preocupação com o aumento das mortes no campo no Estado do Pará. 
DSF 13/11/2003 p. 36673.

•	Adoção de atos violentos por parte de alguns madeireiros do Pará contra 
decreto presidencial que criou a reserva extrativista Verde para Sempre. 
DSF 25/11/2003 p. 38551.

•	Comemoração do Dia Internacional pela eliminação da violência contra 
a mulher. DCN 26/11/2003 p. 2861.

•	Homenagem pelo transcurso dos 70 anos de existência do Sindicato 
dos Bancários do Pará e Amapá. DSF 26/11/2003 p. 38897.
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•	Necessidade de criação da reserva florestal Verde para Sempre no Es-
tado do Pará. DSF 28/11/2003 p. 39021.

•	Considerações sobre os trabalhos realizados pela Subcomissão que trata 
da revisão da legislação da compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais, destacando a fiscalização à extração de mineral de 
nióbio em Itabira/MG. DSF 23/12/2003 p. 42737.

•	Programa de casas familiares rurais implantado no Estado do Pará. Ape-
lo ao Governador do Pará para que o Governo repasse a contrapartida 
necessária para a manutenção de 12 casas-escolas (como Líder). DSF 
21/1/2004 p. 773.

•	Elogios às ações da Polícia Federal juntamente com o Ibama, na chama-
da "Operação Feliz Ano Velho", contra a exploração ilegal de madeiras 
no Estado do Pará. Lamenta a decisão do Copom pela manutenção da 
taxa de juros. Justificativas ao posicionamento de Sua Excelência con-
trário ao projeto de lei que cria a Zona Franca na Amazônia. Confiança 
no governo federal com relação ao interesse em votar a "PEC paralela". 
DSF 23/1/2004 p. 1143.

•	Implantação de novos modelos habitacionais no governo Lula. Anún-
cio da abertura de nova agência da Caixa Econômica no município de 
Paraopebas, no Estado do Pará. DSF 30/1/2004 p. 1880.

•	Recusa dos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho do Pará em exer-
cer suas funções sem o acompanhamento da Polícia Federal, tendo em 
vista o assassinato dos auditores do Ministério do Trabalho em Unaí/
MG. Necessidade de esforços para a erradicação do trabalho escravo. 
DSF 6/2/2004 p. 2956.

•	Considerações sobre a nova lei de falências. DSF 12/2/2004 p. 3920.
•	Declarações do Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre a intensi-

ficação da reforma agrária no Pará. Considerações sobre o novo modelo 
do setor elétrico nacional, proposto no Projeto de Lei de Conversão no 
1, de 2004. DSF 19/2/2004 p. 4817.

•	Satisfação com o cancelamento, no Japão, do registro do cupuaçu como 
marca de uma empresa multinacional. DSF 3/3/2004 p. 5532.

•	Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ma-
ria Gleyde Martins Costa, Mônica Maria de Paula Barroso, Zuleika 
Alambert, Maria Aparecida Shuma Schumaher e Eva Sopher. DCN 
10/3/2004 p. 231.
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•	Registro de convênio celebrado pelo Ministério da Educação com a 
ONG "Grupo de Ação Ecológica novos Curupiras", para a execução 
do Projeto socioeducacional Diversidade Marajoara no município de 
Soure, no Pará. DSF 11/3/2004 p. 6675.

•	Transcrição, nos Anais do Senado Federal, de documento da Confede-
ração Nacional dos Municípios a respeito das diversas conquistas dos 
municípios em 2003 (como Líder). DSF 19/3/2004 p. 7735.

•	Entrega do cartão de número 50 mil do Programa Bolsa Família, que 
representa a unificação dos programas de transferência de renda do 
Governo Federal: Bolsa Escola, Vale Gás, Cartão Alimentação e Bolsa. 
DSF 24/3/2004 p. 8262.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento de Osvaldo Melo, jornalista e 
líder político do Pará. DSF 24/3/2004 p. 8076.

•	Assinatura de convênios entre a Eletrobrás e dezenove universidades 
brasileiras visando ampliar a capacidade laboratorial. DSF 26/3/2004 
p. 8521.

•	Considerações sobre o golpe militar de 1964. Leitura de trecho de 
crônica escrita por seu avô sobre aquele período da história do Brasil. 
DSF 1o/4/2004 p. 8923.

•	Denúncia sobre a ameaça de morte sofrida pelo jornalista Juno Brasil 
do jornal Gazeta Carajás do Estado do Pará cometida pelo Deputado 
Estadual Faisal Salmon. DSF 14/4/2004 p. 10080.

•	Transcurso do oitavo aniversário do massacre de Eldorado do Carajás, 
no próximo dia 17 do corrente. DSF 16/4/2004 p. 10356.

•	Registra a reorientação que o governo do PT está dando aos investi-
mentos públicos na área de saneamento e abastecimento de água no 
Estado do Pará. DSF 16/4/2004 p. 10314.

•	Homenagem ao "Dia do Índio". Conflito entre os índios cinta-larga e 
garimpeiros (Como Líder). DSF 20/4/2004 p. 10523.

•	Considerações sobre o FPEX. DSF 30/4/2004 p. 11701.
•	Assinatura de contrato de venda de energia pela Eletronorte à Albrás. 

DSF 13/5/2004 p. 14034.
•	Rearticulação da política habitacional do país pelo governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. Cobranças de prestação de contas de obras realizadas pela 
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em vários municípios do Estado 
do Pará. DSF 14/5/2004 p. 14352.
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•	Saudações ao Ministro da Saúde, Humberto Costa, pela firmeza na 
apuração de denúncias de fraudes naquele ministério. DCN 21/5/2004 
p. 830.

•	Anúncio da publicação no Diário Oficial da União, da desapropriação 
da fazenda Cristalina, localizada no Município de Conceição do Ara-
guaia. Aumento de recursos disponibilizados para a agricultura familiar. 
DSF 21/5/2004 p. 15542.

•	Homenagem aos Ministros da Saúde e da Justiça pela apuração de de-
núncias no Ministério da Saúde. Recursos transferidos pelo Governo 
Federal ao Governo do Pará. DSF 27/5/2004 p. 16243.

•	Visita da CPMI da Terra ao Pará. Solidariedade à Irmã Dorothy (como 
Líder). DSF 3/6/2004 p. 17072.

•	Implantação da nova tabela de honorários médicos sobre consultas e 
procedimentos (como Líder). DSF 9/6/2004 p. 17648.

•	Análise, amanhã, na Comissão de Assuntos Sociais de projeto de lei que 
revisa a legislação referente à compensação financeira sobre a extração 
mineral. DSF 16/6/2004 p. 18237.

•	Resultados da visita do Ministro dos Transportes a Belém/PA, na sema-
na passada. Conquista do Prêmio David Capistrano pela Prefeitura de 
Belém/PA, e, do Prêmio Prefeito Amigo da Criança 2004, pelo Prefeito 
Edmilson Rodrigues. DSF 25/6/2004 p. 19443.

•	Homenagem pelo transcurso dos 62 anos de atuação do Banco da Ama-
zônia. DSF 9/7/2004 p. 22800.

•	Regozijo pela assinatura, dia 8 novembro, dos decretos que criam as 
reservas extrativistas Riozinho do Anfrísio, no município de Altamira, 
no Pará, e Verde para Sempre, em Porto do Moz, no baixo Amazonas. 
DSF 11/11/2004 p. 35916.

•	Registro do quinquagésimo oitavo aniversário do jornal O Liberal. 
Julgamento amanhã no Tribunal de Justiça do Pará, de recursos impe-
trados pelo Ministério Público Estadual pedindo a anulação do julga-
mento dos 147 policiais militares envolvidos no massacre de Eldorado 
do Carajás. DSF 19/11/2004 p. 36967.

•	Considerações sobre o Fundo de Compensação das Exportações. Con-
cessão de incentivos fiscais pelo Governo do Pará à empresa Cerpasa 
(como Líder). DSF 25/11/2004 p. 37897.
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•	Comemoração do dia internacional para eliminação da violência contra 
a mulher. DCN 25/11/2004 p. 2282.

•	Discussão sobre o ressarcimento aos Estados de recursos do Fundo de 
Compensação das Exportações, bem como da questão dos incentivos 
fiscais (como Líder). DSF 1o/12/2004 p. 39434.

•	Abertura dos arquivos das Forças Armadas a respeito da guerrilha do 
Araguaia. DSF 10/12/2004 p. 41867.

•	Reconhecimento do trabalho realizado por Ana de Souza Pinto e Rai-
mundo Belmiro dos Santos, na erradicação do trabalho escravo e na 
criação da Reserva Riozinho do Anfrízio. Homenagem à atuação da 
irmã Dorothy Mae Stang, laureada com o prêmio "José Carlos Castro". 
DSF 15/12/2004 p. 43436.

•	Registro da titulação de áreas remanescentes de quilombos no Pará. 
DSF 16/12/2004 p. 43762.

•	Reforma do ensino superior. DSF 17/12/2004 p. 43950.
•	Agradecimento à Mesa pela indicação de Sua Excelência para presi-

dir a comissão que investigará a morte da missionária Doroty Stang, 
assassinada em Anapu, no Pará (como Líder). DSF 17/2/2005 p. 556.

•	Assassinato da freira norte-americana Dorothy Stang. Considerações 
sobre a violência no Estado do Pará. DSF 22/2/2005 p. 1717.

•	Relatório circunstanciado sobre as investigações do assassinato da Irmã 
Dorothy. DSF 4/3/2005 p. 4122.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diplo-
ma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Clara Charf, Zilda Arns 
Neumann, Palmerinda Donato, Rozeli da Silva e Maria da Penha Maia 
Fernandes. DCN 11/3/2005 p. 300.

•	Relato dos trabalhos realizados pela Comissão Externa do Senado des-
tinada a acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária 
Dorothy Stang, elogiando o competente relatório exarado pelo Senador 
Demóstenees Torres. DSF 24/3/2005 p. 6254.

•	Elogios ao Programa de incentivo fiscal aos produtores de biodiesel. 
DSF 7/4/2005 p. 7886.

•	Saudação à criação da Comissão de Desenvolvimento Regional. DSF 
8/4/2005 p. 8156.

•	Avanços do Programa Bolsa Família no Estado do Pará. DSF 20/4/2005 
p. 9884.
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•	Aprovação, pela Assembleia Legislativa, do Macrozoneamento Eco-
nômico Ecológico no Estado do Pará. Apresentação de projeto de lei 
de autoria de Sua Excelência que propõe que pessoas físicas ou jurídi-
cas que desmatem irregulamente ou utilizem trabalho escravo sejam 
proibidas de obter financiamento junto ao governo. DSF 21/4/2005 
p. 10013.

•	Grilagem de terras na Amazônia. DSF 27/4/2005 p. 10472.
•	Implicações do possível encerramento das atividades da Varig em San-

tarém/PA. DSF 29/4/2005 p. 12747.
•	Preocupação com a tensão na região do Município de Anapu/PA, onde 

a missionária Dorothy Stang foi assassinada. Pistas clandestinas encon-
tradas pelo Ibama no Pará. DSF 5/5/2005 p. 13335.

•	Necessidade de implantação, no Estado do Pará, de hospitais regionais 
com UTIs (como Líder). DSF 12/5/2005 p. 14310.

•	Transcrição do artigo jornal O Liberal, de autoria da jornalista Raquel 
Elteman, sobre o relatório apresentado pela Organização Internacional 
do Comércio – OIT, a respeito do trabalhado escravo no Brasil. DSF 
13/5/2005 p. 14547.

•	Reivindicação de recursos destinados à reestruturação dos portos da 
região amazônica, especialmente no Estado do Pará, tendo em vista a 
sua importância para o desenvolvimento econômico da região. Comen-
tários aos fatos que ensejaram o requerimento de criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos Correios. DSF 20/5/2005 p. 15834.

•	Trabalho desenvolvido pela Controladoria-Geral da União no Governo 
Lula (como Líder). DSF 26/5/2005 p. 16346.

•	Repúdio às acusações a Sua Excelência proferidas pelo Senador Flexa 
Ribeiro. DSF 2/6/2005 p. 17104.

•	Homenagem póstuma à Irmã Dorothy, que completaria 74 anos hoje. 
Lamenta o despejo de famílias no Estado do Pará. DSF 8/6/2005 p. 
18236.

•	Considerações sobre o Produto Interno Bruto (PIB), das cidades bra-
sileiras, conforme pesquisa do IBGE. A política de desenvolvimento 
econômico do Estado do Pará. DSF 9/6/2005 p. 18794.

•	Importância dos investimentos destinados ao Plano Safra, no Estado do 
Pará, projeto destinado a estimular a agricultura familiar (como Líder). 
DSF 10/6/2005 p. 19288.
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•	Registra nos Anais da Casa a nota de repúdio da Associação de Madei-
reiros dos municípios de Anapu e Pacajá desmetindo reportagem da 
revista Veja, edição de 15 de junho. DSF 15/6/2005 p. 19629.

•	Por ter sido citada, esclarece fatos relacionados com liminar de despejo 
antigas, com até nove anos de existência, que precisam ser revistas no 
Estado do Pará. DSF 15/6/2005 p. 19633.

•	Posicionamento contrário à opinião do companheiro de partido, Se-
nador Tião Viana, a respeito da entrega dos cargos do primeiro escalão 
do Executivo. DSF 15/6/2005 p. 19613.

•	Transcrição de discurso sobre combate ao trabalho infantil. Comentá-
rios ao Programa Luz para Todos, desenvolvido pelo governo federal. 
DSF 16/6/2005 p. 19964.

•	Refutação às denúncias de irregularidades na direção do Ibama no Es-
tado do Pará. DSF 17/6/2005 p. 20071.

•	Registra o falecimento da mãe da Senadora Ideli Salvatti, ocorrido hoje. 
DSF 22/6/2005 p. 20442.

•	Considerações sobre pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sobre o sistema de cooperativas, em Luziânia, Goiás. DSF 
23/6/2005 p. 20546.

•	Seminário realizado em Santarém, no estado do Pará, sobre o desen-
volvimento sustentável da Amazônia. DSF 23/6/2005 p. 20605.

•	Resposta ao protesto do Senador César Borges que criticou a oradora 
por não conceder aparte durante seu discurso. DSF 23/6/2005 p. 20566.

•	Reunião, amanhã, com representantes do setor de energia sobre forne-
cimento para a região Amazônica. Questionamentos sobre a implan-
tação de projeto destinado à assistência social a pequenos agricultores 
no Estado do Pará. Considerações sobre as denúncias de corrupção e 
a consequente necessidade de sua apuração. DSF 24/6/2005 p. 20794.

•	Participação de Sua Excelência em reunião que teve como objetivo dis-
cutir a extensão do fornecimento da energia proveniente da hidrelétrica 
de Tucuruí aos municípios da margem esquerda do rio Amazonas e 
pertencentes ao arquipélago do Marajó. DSF 30/6/2005 p. 21432.

•	Reitera a defesa da honra do Sr. Ministro Patrus Ananias, reafirmando a 
necessidade da imprensa não fazer acusações levianas. Esclarece que não 
é o Partido dos Trabalhadores que está impedindo a CPI do Mensalão. 
DSF 1o/7/2005 p. 21476.
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•	Lições que devem ser tiradas da atual crise política. DSF 1o/7/2005 
p. 21473.

•	Problemas ocorridos na área de saúde no Estado do Pará. DSF 7/7/2005 
p. 22376.

•	Apelo para aprovação de projeto de gestão de florestas. DSF 13/7/2005 
p. 23203.

•	Registro do Prêmio Cultura e Paz, concedido ao Frei Henri Derrozie, 
no combate ao trabalho escravo e às discriminações. Solidariedade ao 
Senador Amir Lando. DSF 14/7/2005 p. 24018.

•	Importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 
Defesa da honra do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (como Líder). 
DSF 20/7/2005 p. 24880.

•	Considerações sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB, e a melhoria na qualidade de ensino no 
país. DSF 21/7/2005 p. 24922.

•	Elogios ao trabalho da Polícia Federal que desencadeou, hoje, a "Ope-
ração Confraria". Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo para o 
jornalista Luis Nassif intitulado "Lições do caso Daslu". DSF 22/7/2005 
p. 25081.

•	Homenagem a Egydio Machado Salles, falecido na semana passada. 
DSF 3/8/2005 p. 26190.

•	Crimes ocorridos no Pará: necessidade de apuração e punição dos cul-
pados. Impunidade dos envolvidos no assassinato da Irmã Dorothy. 
Questão ambiental e fundiária do Estado do Pará. DSF 12/8/2005 p. 
27296.

•	Homenageia todos os que tombaram no Pará em busca de justiça, ci-
tando a Cabanagem, o Massacre Brigue Palhaço, e inclusive o Massacre 
de Eldorado do Carajás, em 1996. DSF 18/8/2005 p. 28196.

•	Reflexões sobre a comemoração em 15 de agosto da adesão do Pará 
à independência do Brasil, ocorrida em 15 de agosto de 1823. DSF 
18/8/2005 p. 28216.

•	Lançamento, no Estado do Pará, do Plano Safra Amazônia 2005/2006. 
DSF 25/8/2005 p. 28980.

•	Registro da "Carta Aberta da Família Stang a Lula", publicada no jornal 
O Globo de 24 do corrente mês. DSF 26/8/2005 p. 29078.
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•	Respostas aos críticos que afirmam ser assistencialistas os programas do 
governo de transferência de renda, em especial o Fome Zero e o Bolsa 
Família. DSF 1o/9/2005 p. 29575.

•	Candidatura de Raul Pont à Presidência do Partido dos Trabalhadores. 
Redução no desmatamento da Amazônia, notadamente no Estado do 
Pará. Registro do início dos trabalhos de regularização fundiária pelo 
Incra e o Exército brasileiro no Estado do Pará. DSF 7/9/2005 p. 30390.

•	Apelo para a celeridade para aprovação de projeto de lei do Senado, de 
autoria de Sua Excelência, que dispõe sobre procedimentos para rece-
bimento de direitos trabalhistas. Registro de evento destinado ao debate 
sobre projeto de lei que regulamenta a gestão das florestas brasileiras. 
DSF 14/9/2005 p. 30805.

•	A eleição no Partido dos Trabalhadores, a realizar-se no próximo do-
mingo. DSF 16/9/2005 p. 31140.

•	Celebração aos 20 anos de criação do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher. DSF 16/9/2005 p. 31059.

•	Repúdio às acusações publicadas pela revista Veja nesta semana, que cita 
depoimento do presidente do Sindicato dos Reflorestadores do Pará, 
Mário Rubens de Souza Rodrigues, à CPI da Biopirataria, da Câmara 
dos Deputados, em que faz afirmações de que pessoas ligadas a Sua 
Excelência e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) teriam arrecadado ilegalmente recursos 
de madeireiras para campanhas eleitorais. DSF 21/9/2005 p. 31405.

•	Solidariedade às Senadoras Heloísa Helena e Ideli Salvatti por agressões 
verbais ocorridas ontem na CPMI dos Correios e no Plenário do Se-
nado Federal, respectivamente. Esclarecimentos sobre as atribuições da 
CPMI do Mensalão. Comentários a depoimento do banqueiro Daniel 
Dantas concedido ontem às CPMIs dos Correios e do Mensalão. DSF 
23/9/2005 p. 31761.

•	Considerações sobre o assassinato da missionária norte-americana Do-
rothy Stang. Cobrança de liberação de recursos para a reforma agrária. 
DSF 28/9/2005 p. 33198.

•	Boas-vindas aos prefeitos de todos os estados brasileiros que se encon-
tram em Brasília em busca de uma solução para suas reivindicações 
Algumas questões fundamentais que são de responsabilidade das pre-
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feituras. A importância do programa Bolsa Família. DSF 29/9/2005 p. 
33370.

•	Informa que enviou ao Tribunal de Contas da União um ofício dife-
rente do que foi encaminhado pelo Presidente da Comissão do Meio 
Ambiente, no qual Sua Excelência solicita que seja suspensa qualquer 
tratativa entre os Fundos de Pensão, Funcef, Previ, Petros, Citigroup 
em relação à Brasil Telecom. DSF 30/9/2005 p. 33466.

•	Realização, no segundo domingo de outubro, na cidade de Belém, da 
procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (como Líder). DSF 
6/10/2005 p. 34035.

•	Apelo ao Governo Lula no sentido de se estabelecer o diálogo com 
dirigentes das instituições de ensino superior em greve. DSF 7/10/2005 
p. 34325.

•	Transcurso do Dia das Crianças e do Dia dos Professores. DSF 
12/10/2005 p. 34933.

•	Informa que o Ministro da Integração garantiu que os recursos pre-
vistos na medida provisória para os municípios atingidos pela seca não 
serão exclusivos para o Estado do Amazonas, mas extensivos à região 
Norte. DSF 19/10/2005 p. 35389.

•	Manifestação favorável ao voto "Sim", no referendo sobre o desarma-
mento, no próximo domingo. DSF 21/10/2005 p. 35699.

•	Registro da Operação Ouro Verde, desencadeada em vários Esta-
dos brasileiros. Diminuição do desmatamento na Amazônia. DSF 
28/10/2005 p. 37313.

•	Leitura da declaração do Embaixador de Cuba no Brasil em repúdio à 
reportagem da revista Veja que denuncia a doação feita por Cuba à cam-
panha em 2002 do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Desafios 
do Programa "Luz para Todos" no Amazonas. DSF 1o/11/2005 p. 37763.

•	Registro da inauguração do programa "Luz para todos", no Estado do 
Pará. DSF 8/11/2005 p. 38421.

•	Congratulações às três mulheres que conquistaram o prêmio Jovem 
Cientista. DSF 11/11/2005 p. 39148.

•	Implantação do programa "Luz para Todos" em municípios do Pará. 
DSF 11/11/2005 p. 39140.

•	Considerações a respeito do PREVI e do Banco do Brasil. DSF 
11/11/2005 p. 39152.
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•	Elogios ao Presidente Lula, pela valorização e investimentos na agri-
cultura familiar. DSF 23/11/2005 p. 40649.

•	Comentários sobre o relatório apresentado ontem pelo Deputado João 
Alfredo, como relator da CPMI da Terra. Justificação de requerimento 
que irá encaminhar sugerindo a extinção da UDR. DSF 24/11/2005 
p. 40737.

•	Apoio e engajamento à campanha "16 dias de ativismo pelo fim da 
violência contra as mulheres". DSF 25/11/2005 p. 41222.

•	Apoio às reivindicações dos professores do Município de Itaituba, no 
sentido de se evitar a transferência da promotora de justiça, Dra. Elaine 
Nuayed, em virtude das investigações sobre o uso irregular dos recur-
sos do Fundef. DSF 29/11/2005 p. 41566.

•	Reflexões e críticas sobre o resultado final da CPMI da Terra, que on-
tem realizou sua última sessão. DSF 1o/12/2005 p. 41990.

•	Esclarecimentos sobre a sua postura em reunião da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito da Terra. DSF 2/12/2005 p. 42355.

•	Comentários a recente prisão de um ex-candidato a prefeito do PSDB 
por tráfico de drogas, questionando o destaque a notícia pelos princi-
pais órgãos de imprensa do país. Aumento da quantidade do número 
de mulheres no mercado de trabalho e de agricultores com carteira de 
trabalho assinada, no governo Lula. A ampliação do Programa "Luz 
para Todos". DSF 8/12/2005 p. 43189.

•	Considerações sobre a aprovação do PLC 60/2004, que cria a Supe-
rintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, um dos 
fatos mais positivos do ano de 2005. DSF 16/12/2005 p. 45334. REP 
DSF 16/12/2005 p. 45409.

•	Parabeniza a iniciativa do Senador Antero Paes de Barros de concessão 
do título de Professor Honoris Causa da Universidade do Legislativo 
– UNILEGIS ao Senador Ramez Tebet. DSF 18/1/2006 p. 564.

•	Parabeniza a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, que, no último 
dia 12, comemorou 390 anos. Agradece ao Presidente Lula a liberação 
de recursos, fruto de emendas da bancada do Estado do Pará ao Orça-
mento da União, que garantem a conclusão de obras em Belém. DSF 
20/1/2006 p. 1128.

•	Cumprimentos ao Governo Lula pela decisão de antecipar o novo valor 
do salário-mínimo em R$350,00, a partir do mês de abril. Manifestação 
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de decepção com a administração da Prefeitura de Belém do Pará. DSF 
27/1/2006 p. 2282.

•	Afirmação de que a política externa do Governo Lula tem contribuído 
para o aumento das exportações no Estado do Pará. DSF 3/2/2006 p. 
2986.

•	Importância da aprovação do Projeto de Lei que trata de Gestão de 
Florestas Públicas. DSF 8/2/2006 p. 3534.

•	Homenagem à memória da religiosa e missionária Dortothy Stang. 
Homenagem aos 10 anos da TV Senado. DSF 10/2/2006 p. 3776.

•	Registros de ações do Governo Lula em relação ao País e, em especial, 
à Amazônia. DSF 14/2/2006 p. 4658.

•	Críticas ao processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, 
cujos elevados lucros não têm trazido nenhum benefício ao país. DSF 
15/2/2006 p. 4726.

•	Elogia o Senado pela aprovação da alienação das terras de dois muni-
cípios no Estado do Pará, Aveiro e Belterra e parabeniza a população. 
DSF 22/2/2006 p. 5765.

•	Comentários à matéria publicada na imprensa sobre a Lei de Gestão 
de Florestas Públicas. DSF 3/3/2006 p. 6687.

•	Refutação de denúncia veiculada contra Sua Excelência na imprensa 
(como Líder). DSF 9/3/2006 p. 7255.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e entrega dos Diplo-
mas Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Sras. Elizabeth Altino Teixeira, 
Geraldina Pereira de Oliveira, Jupyra Barbosa Ghedini, Pajé Iauanaua 
Raimunda Putani e Rosmary Correa. DCN 10/3/2006 p. 479.

•	Balanço das ações do Governo Lula na área da educação. DSF 16/3/2006 
p. 8225.

•	Efeitos das pesquisas que indicam melhoria na avaliação do governo 
Lula. Considerações sobre os trabalhos da CPI dos Bingos e a sus-
pensão do depoimento do caseiro Francenildo Santos Costa. DSF 
17/3/2006 p. 8576.

•	Aplausos ao documentário Falcão – Meninos do Tráfico, apresentado 
no último domingo, no programa Fantástico, da TV Globo, sobre me-
nores envolvidos com o narcotráfico. DSF 24/3/2006 p. 9371.

•	Comentário sobre matéria do jornal O Estado de S.Paulo, a respeito 
da decisão do Judiciário sobre o depoimento do caseiro Francenildo na 
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CPI dos Bingos. Resultados alcançados pelo governo Lula. Aumento 
nos postos de trabalho. DSF 25/3/2006 p. 9474.

•	Justifica a apresentação de requerimento, solicitando seja dado conheci-
mento aos membros da CPMI dos Correios, dos relatórios da empresa 
contratada pelo Senado para prestar assessoria. Agradecimento público 
à população do município de Capanema, no Pará, onde recebeu o título 
de Cidadã de Capanema. DSF 28/3/2006 p. 9560.

•	Anuncia a decisão da CPI da Biopirataria, da Câmara dos Deputados, 
inocentando Sua Excelência de todas as acusações de envolvimento 
com cobrança de propina de madeireiros do Pará, para uso em sua 
campanha eleitoral à Prefeitura de Belém em 2004, e manifestando a 
intenção de processar os culpados pelas denúncias. DSF 31/3/2006 p. 
10441.

•	Críticas ao governo do PSDB no Estado do Pará. DSF 6/4/2006 p. 
11166.

•	Associa-se a homenagem de pesar pelo falecimento da Sra. Isabel Vic-
toria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, mãe do Senador Arthur 
Virgílio. DSF 6/4/2006 p. 11166.

•	Em defesa da Senadora Ideli Salvatti, que não pôde permanecer no 
Plenário para responder às críticas a seu pronunciamento. Lembrança 
do massacre de Eldorado do Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, 
quando trabalhadores rurais foram executados pela polícia do Estado 
do Pará. DSF 12/4/2006 p. 11882.

•	Exalta o programa Farmácia Popular. Preocupação com o clima de ten-
são entre os garimpeiros que reivindicam a exploração do ouro de Serra 
Pelada. DSF 20/4/2006 p. 12487.

•	Destaque para o prêmio internacional "Goldman Environmental Priz" 
concedido ao líder social e ambientalista paraense Tarcísio Feitosa. De-
fesa da decisão da justiça, que condenou a 18 anos de prisão o assassino 
da missionária Dorothy Stang. DSF 28/4/2006 p. 13649.

•	Comentários sobre decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou 
inconstitucional a lei do Estado do Pará, que concedia incentivos fiscais 
referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS. DSF 4/5/2006 p. 14296.
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•	Considerações sobre a agricultura familiar, item importante na econo-
mia, exportações, geração de emprego e renda, ocupação e, inclusive, 
na possibilidade de paz no campo. DSF 26/5/2006 p. 18192.

•	Considerações ao pronunciamento do Senador César Borges sobre a 
atuação do governo. DSF 31/5/2006 p. 18515.

•	Destinação de recursos para o Fundo Nacional de Habitação de Inte-
resse Social, para a construção de casas para a população de baixa renda. 
DSF 2/6/2006 p. 18916.

•	Considerações sobre a Lei da Desoneração das Exportações dos Pro-
dutos Primários e Semielaborados. DSF 3/6/2006 p. 18993.

•	Relato da participação de Sua Excelência em ato no qual o Presidente 
Lula e a Ministra Marina Silva lançaram hoje, Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Plano da Amazônia Sustentável. DSF 6/6/2006 p. 19077.

•	Vandalismo promovido pelo Movimento de Libertação dos Sem Terra 
(MLST) nas dependências da Câmara dos Deputados. DSF 7/6/2006 
p. 19183.

•	Registro da liberação, pelo BNDES, de dois financiamentos para o 
Estado do Pará, para a construção de estradas e de hospitais regionais. 
DSF 14/6/2006 p. 20389.

•	Saudação ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e dos Bancários de 
São Paulo, pela edição da Revista do Brasil. Destaque para aspecto im-
portante, que tem chamado a atenção nas pesquisas eleitorais: a fide-
lidade que é demonstrada na faixa do público de baixa renda. DSF 
15/6/2006 p. 20525.

•	Justificativas à apresentação de projeto de lei que proíbe a concessão 
de crédito e a contratação por licitação a pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham incorrido em ato que configure a submissão de alguém à 
condição degradante de trabalho ou que importe grave restrição à sua 
liberdade individual. DSF 5/7/2006 p. 22613.

•	Apelo ao Prefeito Dulciomar Costa para o cumprimento do projeto 
da Associação dos Moradores do Conjunto do Banco do Amazonas. 
DSF 11/7/2006 p. 23308.

•	Aprovação de projeto que denomina Aeroporto Wilson Fonseca o Ae-
roporto de Santarém/PA. Repúdio às escutas clandestinas feitas no es-
critório político de Sua Excelência em Belém. DSF 13/7/2006 p. 23990.
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•	Associa-se às homenagens de pesar ao amazonólogo Raimar da Silva 
Aguiar. Congratulações à Escola Municipal Prof. Cândido Vilhena, do 
Município de Vigia-PA, que ocupou a 11a posição no ranking nacional 
e o 1o lugar entre as instituições do Pará, na Prova Brasil. Comemora 
crescimento do volume de repasse de recursos federais para estados e 
municípios. DSF 20/7/2006 p. 24772.

•	Voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador João de Paiva Menezes. 
DSF 20/7/2006 p. 24755.

•	Esclarece o apoio do Presidente Lula recebido na eleições de 2004. DSF 
20/7/2006 p. 24778.

•	Satisfação com a edição da medida provisória que abre crédito extraor-
dinário para construção de rodovias no Estado do Pará e melhoramento 
da BR-163. DSF 2/8/2006 p. 25733.

•	Despedida do Senado Federal, de onde Sua Excelência se afastará, em 
razão da eleição para o cargo de Governadora do Estado do Pará. DSF 
19/12/2006 p. 38993.

PROPOSIÇÕES:

RQS 66/2003, de 27/2/2003 – Requer que sejam prestadas pela Minis-
tra de Estado de Minas e Energia informações referentes à existência 
de algum documento, parecer ou investigação em andamento, ou 
concluída, na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sobre 
remessas indevidas de recursos para o exterior pelo Grupo Rede, con-
trolador da Centrais Elétricas do Pará.

RQS 65/2003, de 27/2/2003 – Requer que seja enviada representação 
do Senado Federal à reunião de parlamentares de todo o mundo em 
Bagdá, nos dias 4 a 7 de março de 2003.

PFS 1o/2003, de 13/3/2003 – Propõe, nos termos do artigo 102-B do 
Regimento Interno do Senado Federal, a instauração de procedimento 
de fiscalização e controle, no âmbito da Comissão, para examinar os 
aspectos de legalidade dos atos de gestão praticados pelo Grupo REDE 
– Rede de Empresas Distribuidoras de Energia e as subsidiárias e ve-
rificação da atuação da Aneel quanto aos indícios de irregularidades.

RQS 89/2003, de 13/3/2003 – Requer, nos termos regimentais, inser-
ção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família 
pelo falecimento do cientista paraense José Márcio Corrêa, ocorrido 
no dia 7 de março de 2003.
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PLS 105/2003, de 2/4/2003 – Altera o artigo 6o da Lei no 7.990, de 
1989, que institui "compensação financeira pelo resultado da explo-
ração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica, de recursos minerais", e o artigo 2o da Lei 
no 8.001, de 1990, que "define os percentuais da distribuição da com-
pensação financeira de que trata a Lei no 7.990, de 1989, e dá outras 
providências" com vistas a modificar os percentuais das alíquotas pela 
exploração de recursos minerais, e transfere para municípios limítrofes 
40% da arrecadação de compensação financeira a que faz jus o muni-
cípio onde se situa a lavra.

RQS 189/2003, de 3/4/2003 – Requer, nos termos do artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 50, 
§ 2o, da Constituição Federal, que sejam prestadas, pelo Ministro de 
Estado da Defesa, informações a respeito do cronograma de implanta-
ção do Projeto Sistema Nacional de Vigilância da Amazônia – SIVAM.

RQS 258/2003, de 23/4/2003 – Requer, na forma do artigo 397, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Ministra do 
Meio Ambiente, para prestar esclarecimentos sobre as diretrizes da 
política madeireira e seus impactos ambientais.

RQS 257/2003, de 23/4/2003 – Requer, na forma do artigo 216, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao 
Ministério da Justiça informações sobre a implantação do Programa 
de Administração Carcerária – PAC, no Estado do Pará.

RQS 259/2003, de 23/4/2003 – Requer que o Senado Federal ma-
nifeste votos de protestos junto ao Governo norte-americano pela 
intervenção continuada no Iraque, contrariando tratados internacio-
nais, impedindo que a Organização das Nações Unidas coordene o 
processo de reinstitucionalização.

RQS 283/2003, de 30/4/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo 
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministé-
rio de Minas e Energia, informações sobre os projetos referentes aos 
investimentos do gás natural, energia alternativa, em relação ao uso 
da energia hidrelétrica.

RQS 284/2003, de 30/4/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o, 
da Constituição Federal, e combinado com artigo 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro de Esta-
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do da Previdência Social informações sobre os valores dos cem muni-
cípios com maior índice de inadimplência junto à previdência social.

RQS 285/2003, de 30/4/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 § 2o, 
da ConstituiçãoFederal e combinado com artigo 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicitação ao Ministro da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário acerca de informações sobre a situação legal 
dos assentamentos existentes entre os Municípios de Parauapebas e 
Marabá, no Estado do Pará.

RQS 310/2003, de 6/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 § 2o, 
da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, e 216, ambos do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo Ministro 
de Estado do Desenvolvimento Agrário informações concernentes 
à denominação e localização das comunidades remanescentes dos 
quilombos identificadas no País, o rol de títulos de propriedade, de 
reconhecimento de domínio ou de qualquer outra natureza conce-
didos à comunidade ou indivíduos remanescentes dos quilombos, a 
superfície das terras outorgadas e seus respectivos beneficiários, bem 
como o cronograma de concessão de títulos e a previsão de recursos 
orçamentários para o cumprimento das determinações do artigo 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

RQS 392/2003, de 27/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o, 
da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda sobre o Fundo de Compensação das Variações Salariais – 
FCVS, atinentes à cobertura ao saldo devedor de imóveis financiados 
pelo Sistema Financeiro de Habitação, ano a ano, desde 1995 e quais 
os critérios para o enquadramento dos financiamentos do SFH para 
a utilização do FCVS.

RQS 393/2003, de 27/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o 
da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a questão territorial que 
envolve o Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, que faz 
fronteira com o Estado do Mato Grosso.

RQS 410/2003, de 3/6/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo 50 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal e considerando o Ato da Mesa no 1, de 
2001, que sejam prestadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
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to Econômico e Social – BNDES, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informações sobre 
o processo licitatório de privatização da CELPA – Centrais Elétricas 
do Pará, em 1998.

RQS 411/2003, de 3/6/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo 
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal e considerando o Ato da Mesa no 
1, de 2001, que sejam prestadas pelas Eletrobrás – Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A., por intermédio do Ministério de Minas e Energia, 
informações sobre o processo de privatização da CELPA – Centrais 
Elétricas do Pará, em 1998.

PEC 46/2003, de 18/6/2003 – Altera o Sistema Tributário Nacional 
e dá outras providências.

RQS 503/2003, de 26/6/2003 – Requer, na forma do artigo 216, I do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações à Agência Na-
cional de Energia Elétrica, por intermédio do Ministério de Minas e 
Energia, a respeito da desistência do consórcio formado pelas empresas 
Companhia Vale do Rio Doce, ALCOA, Votorantim, BHP Billiton e 
Construtora Camargo Corrêa da concessão da hidrelétrica de Santa 
Isabel, localizada nos Estados do Pará e Tocantins, alegando proble-
mas com o Ibama, frustrando expectativas, sem maiores explicações 
à sociedade brasileira.

RQS 511/2003, de 30/6/2003 – Requer, nos termos do inciso IV do 
artigo 71 da Constituição Federal, combinado com o inciso V do artigo 
102-A do Regimento Interno do Senado Federal, que seja instado o 
Tribunal de Contas da União a realizar auditoria de natureza ope-
racional no Banco Central e na Agência Nacional de Energia Elé-
trica – ANEEL, com vistas a esclarecer os limites de competência 
na fiscalização financeira e contábil das empresas concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica, a cargo de ambas as autarquias e 
circunstanciar a proposta de soluções conjunturais da fiscalização dos 
serviços de eletricidade pelo Poder Público, com o intuito de diminuir 
a assimetria de informações dentro da própria administração.

RQS 580/2003, de 16/7/2003 – Requer, na forma do artigo 222 do 
Regimento Interno, que o Senado Federal manifeste votos de aplausos 
ao Banco da Amazônia – BASA, pela passagem dos seus 61 anos de 
existência, transcorrida no dia 9 de julho de 2003.
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RQS 615/2003, de 23/7/2003 – Requer, nos termos regimentais, inser-
ção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família 
pelo falecimento do Maestro paraense Altino Pimenta, ocorrido no 
dia 23 de julho de 2003.

RQS 649/2003, de 6/8/2003 – Requer, nos termos do artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja enviado ao Ministro 
da Fazenda, pedido de informações acerca da redução dos valores dos 
repasses ao Fundo de Participação dos Municípios, para o segundo 
semestre de 2003.

RQS 669/2003, de 7/8/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo 
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro 
das Relações Exteriores informações sobre as providências adotadas 
pela diplomacia brasileira em relação a registros de marcas e patentes 
de nomes e produtos originários de território brasileiro, notadamente 
da Floresta Amazônica.

RQS 882/2003, de 1o/10/2003 – Requer, na forma do artigo 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro dos 
Transportes, sobre valor do contrato firmado para a obra de duplicação 
da rodovia BR-316 até o município de Castanhal do Pará e prazo de 
garantia de bom estado da cobertura asfáltica aplicada na obra.

RQS 883/2003, de 1o/10/2003 – Requer, na forma do artigo 216, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro 
dos Transportes referentes à soma dos recursos destinados à obra da 
rodovia BR-230 Transamazônica, nos últimos oito anos.

PET 2/2005, de 22/6/2005 – Requer da Corregedoria do Senado Fe-
deral providências que relata no Ofício no 229/05-GSAJC, de 20 de 
junho de 2005.

PLS 207/2006, de 4/7/2006 – Proíbe a concessão de crédito e a con-
tração por licitação a pessoas físicas ou juridicas que tenham incorrido 
em ato que configure a submissão de alguém à condição degradante 
de trabalho ou que importe grave restrição à sua liberdade individual. 

PLS 108/2005, de 12/4/2005 – Proíbe a concessão de crédito e a con-
tratação por licitação a pessoas físicas ou jurídicas que tenham incor-
rido em ato que configure a redução de alguém à condição análoga à 
de escravo, ou que tenham incorrido em infrações ambientais. 
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PLS 246/2005, de 5/7/2005 – Cria o Fundo de Garantia das Execuções 
Trabalhistas e dá outras providências. 

PLS 326/2005, de 14/9/2005 – Denomina “Aeroporto Internacional 
de Belém – Júlio Cezar Ribeiro de Souza” o aeroporto da cidade de 
Belém, no Estado do Pará. 

PLS 104/2004, de 28/04/2004 – Complementar – Altera a Lei Com-
plementar no 87, de 13 de setembro de 1996, para adequá-la à Emenda 
Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, que altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências. 

PLS 261/2004, de 15/9/2004 – Dispõe sobre período para realização 
de exames vestibulares, concursos públicos, provas de disciplinas cur-
riculares e dá outras providências. 

PLS 330/2004, de 17/11/2004 – Altera a Lei no 7.670, de 08 de se-
tembro de 1988, e o art. 186, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, para incluir os portadores das formas crônicas da hepatite B ou 
da hepatite C. 

RQF 25/2004, de 10/11/2004 – Requerem, com fulcro no art. 49, 
inciso X, da Constituição Federal e nos arts. 73 e 102-A, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de Subcomissão 
temporária com vistas a acompanhar o prosseguimento das investiga-
ções realizadas pela Polícia Federal no que diz respeito à denominada 
“Operação Pororoca”. 

RQN 2/2004, de 27/4/2004 – Requer seja instituída Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito, no âmbito do Congresso Nacional, 
destinada a investigar a Crise Parmalat e suas consequências sócio-
-econômicas perante o Setor Lácteo, o Sistema Financeiro Nacional, 
envolvendo o Setor Produtivo, Cooperativas e trabalhadores das uni-
dades Parmalat no Brasil 

RQS 125/2006, de 7/2/2006 – Requerem, nos termos do art. 160, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado aos 
oradores na Hora do Expediente do dia 9 de fevereiro do corrente ano 
seja dedicado à memória da religiosa e ambientalista Dorothy Stang, 
morta no dia 12 de fevereiro de 2005. 

RQS 170/2006, de 14/2/2006 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 216, de 2003, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 
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RQS 337/2006, de 27/3/2006 – Requer, nos termos regimentais, seja 
dado conhecimento aos membros da CPMI dos Correios sobre o(s) 
relatório(s) apresentado(s) pela Empresa Ernest & Young Auditores 
Independentes S/S, contratada do Senado Federal com o objetivo de 
prestar assessoria à Sub-relatoria dos Fundos de Pensão da CPMI dos 
Correios, conforme expresso no contrato no 147/2005, bem como a(s) 
data(s) e valor(es) da(s) parcelas já paga(s) para a referida Empresa. 

RQS 45/2006, de 24/1/2006 – Requer, nos termos dos arts. 70 e 71, 
IV, da Constituição Federal, bem como nos termos regimentais, seja 
solicitada ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria na 
Fundação Banco do Brasil (FBB) no período de 1998 até a presente 
data. 

RQS 499/2006, de 2/5/2006 – Requer, nos termos do inciso II, “a”, 
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para par-
ticipar da Seção Brasileira do Grupo da Amizade Parlamentar Brasil-
-Espanha, no período de 7 a 14 de maio de 2006, na Espanha. Comu-
nica que estará ausente do País no período de 7 a 14 de maio de 2006. 

RQS 676/2006, de 14/06/2006 – Solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 46, de 2001, seja ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

RQS 802/2006, de 11/07/2006 – Requer, nos termos do art. 70 e do 
art. 71, VII, da Constituição Federal, em substituição ao Requerimen-
to no 45, de 2006, seja solicitada ao Tribunal de Contas da União a 
remessa dos resultados, conclusivos ou preliminares, de auditorias e 
inspeções realizadas na Fundação Banco do Brasil (FBB), no período 
de 1998 até a presente data. 

RQS 1492/2005, de 15/12/2005 – Requer, com base no Art. 50, § 2o 
da Constituição Federal e no Art. 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministério da Fazenda estimativas 
do impacto fiscal, período 2005-2007, da eventual entrada em vigor 
do Projeto de Lei do Senado no 222, de 2003, tramitando na Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

RQS 1493/2005, de 15/12/2005 – Requer, com base no Art. 50, § 2o 
da Constituição Federal e no Art. 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministério da Fazenda estimativas 
do impacto fiscal, período 2005-2007, da eventual entrada em vigor 
do Projeto de Lei do Senado no 249, de 2003, tramitando na Comissão 
de Assuntos Econômicos. 
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RQS 709/2005, de 28/6/2005 – Solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 17, de 2004, e 176, de 2000, que já se 
encontra apensado aos de nos 263 e 295, de 2003, por regularem a 
mesma matéria. 

RQS 792/2005, de 21/7/2005 – Requer, nos termos do artigo 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para 
ausentar-se do País, nos dias 25 e 26 de julho de 2005, afim de partici-
par de seminário de especialistas sobre o tema Aplicação da Legislação 
relativa aos Direitos das Populações Autóctones organizado pela União 
Interparlamentar e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos do Homem a realizar-se na sede da União Interparlamentar 
em Genebra – Suíça. Comunica que estará ausente do País no período 
de 23 a 27 de julho de 2005. 

RQS 806/2005, de 2/8/2005 – Requer, nos termos regimentais, ho-
menagens de pesar pelo falecimento do Dr. Egydio Machado Salles, 
ocorrido no dia 27 de julho de 2005, em São Paulo, inserção em ata e 
apresentação de condolências à família. 

RQS 943/2005, de 29/8/2005 – Solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 86, de 2004, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

RQS 945/2005, de 30/08/2005 – Solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 487, de 2003, e 108, de 2005, por regu-
larem a mesma matéria. 

RQS 1589/2004, de 9/12/2004 – Requer, nos termos do art. 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações à Ministra de 
Minas e Energia, sobre aquisição de 100 (cem) estações de medição 
para manejo de combustíveis da empresa SMAR Equipamentos In-
dustriais LTDA, pela Petrobrás, a serem utilizadas no Ativo de Pro-
dução Norte Capixaba, da Unidade de Negócios do Espirito Santo, e 
que seja enviada cópia da íntegra dos documentos que compuseram 
o procedimento licitatório que resultou na aquisição dos referidos 
equipamentos. 

RQS 44/2004, de 4/2/2004 – Requer, nos termos do § 2o do artigo 50 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal sejam solicitadas ao Senhor Ministro de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informações com-
pletas a respeito da cobertura vacinal contra a febre aftosa no rebanho 
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bovino do Estado do Pará e sobre os mecanismos de controle exercidos 
por aquele Ministério. 

RQS 578/2004, de 13/5/2004 – Requer, nos termos do artigo 216, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informa-
ções ao Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, a respeito do valor do empréstimo contraído junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, pelo 
Grupo Rede para a compra das Centrais Elétricas do Pará, em 1998, 
bem como se a dívida vem sendo paga pela empresa com a devida 
regularidade. 

RQS 579/2004, de 13/5/2004 – Requer, nos termos do artigo 216, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informações 
à Ministra de Minas e Energia, sobre a regularidade de pagamento do 
Grupo Rede pela compra de energia das Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil – Eletronorte. 

RQS 734/2004, de 9/6/2004 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congra-
tulações, pela passagem de 10 anos da adoção pela Organização dos 
Estados Americanos – OEA da Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de 
Belém do Pará à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, à 
UNIFEM Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a mu-
lher e à AGENDE Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento. 

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
ELEIÇÕES 2002. Disponível em: http://www.tse.gov.br/eleicoes/elei-
coes2002/index.html. Acesso em: nov. 2002. 
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Ana Rita
Ana Rita Esgario
PT – Espírito Santo

Profissão: Assistente Social
Nascimento: 26/7/1958, Conceição do Castelo/ES
Filiação: José Esgario e Maria Helena C. Esgario

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Serviço Social, Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Vi-
tória/ES (1982).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 3/1/2011 – ES
Efetivada na titularidade a 1a Suplente do ex-senador Renato Casagrande, que re-
nunciou à senatoria para assumir o mandato de Governador do Espírito Santo.
Titular nas Comissões: Direitos Humanos e Legislação Participativa (22/2/2011-); 
Desenvolvimento Regional e Turismo (22/2/2011-); Educação, Cultura e Esporte 
(22/2/2011-); Subcomissões: Permanente de Promoção, Acompanhamento e De-
fesa da Saúde (7/4/2011-); Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da 
Pobreza (18/5/2011-); Reforma Política (16/2/2011-); Conselho da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara (22/3/2011-); Suplente nas Comissões: 
Assuntos Sociais (22/2/2011-); Constituição, Justiça e Cidadania (17/2/2011-); 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (22/2/2011); 
Subcomissões Permanentes: Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso 
(30/5/2011-); Defesa da Mulher (2/5/2011-); Alterações no Sistema Nacional de 
Defesa Civil (2011).
Vereadora – 2001 a 2004 – Vila Velha – ES
Vereadora – 1993 a 1996 – Vila Velha – ES
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Membro: da Executiva e Diretório Municipal de Vila Velha (1993-2004); do Di-
retório Estadual do Espírito Santo (2006-2008); do Diretório Municipal de Vila 
Velha (2009-); da Comissão Estadual do Trabalho (1986-1989); da Coordenação 
do Programa Estadual de Democratização do Acesso à Terra – PRODATERRA 
(1986-1989); do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência (1997-1999); do 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Vila Velha (1992-1996 e 2001-
2004); do Conselho Municipal da Mulher de Vila Velha (2001-2004); do Conselho 
Municipal de Segurança Pública de Vitória (2006-2010); da Comissão Justiça e Paz 
da Arquidiocese de Vitória – Atual; Presidente do Conselho Estadual de Assistên-
cia Social (1997-1999); Coordenadora Adjunta do Programa Terra Mais Igual da 
Prefeitura Municipal de Vitória.

HOMENAGENS RECEBIDAS:
Título de Cidadã Vilavelhense/ES; Diversas Homenagens pelo Dia 
Internacional da Mulher; Título de Cidadã Joãoneivense/ES; Título 
de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Vitória/ES.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Agradecimento ao povo do Espírito Santo, em especial às mulheres, 

por ter sido eleita para representar o Estado, enumerando as priorida-
des a serem defendidas durante o mandato de Sua Excelência. DSF 
9/2/2011 p. 1712.

•	Saudação ao Partido dos Trabalhadores pelo transcurso, hoje, dos seus 
31 anos de fundação, enumerando os principais feitos e desafios do 
partido. DSF 11/2/2011 p. 2619.

•	Compromisso na resolução das questões portuárias do Estado do Es-
pírito Santo, apoiando o governo de Renato Casagrande e atendendo 
a população capixaba, detalhando tanto as ações já efetivadas até o mo-
mento. DSF 25/2/2011 p. 4875.

•	Referência à homenagem realizada ontem, em Sessão Solene do Con-
gresso Nacional, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, 
destacando a evolução da participação feminina no contexto nacional, 
salientando sua presença na cena política. DSF 3/3/2011 p. 5780.

•	Comenta alteração do calendário para o Grupo 1 dos municípios que 
recebem recursos do PAC. DSF 3/3/2011 p. 5826.

•	Comunica o recebimento da Senhora Presidenta da República a men-
sagem 15 de 2011, encaminhando o Projeto 1, de 2011-CN, que "Abre 
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ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito Suplementar no 
valor de R$ 775.000.000,00. DSF 4/3/2011 p. 6052.

•	Justificativa de projeto de lei apresentado por S. Exa, que torna requi-
sito para a habilitação de empresas em processos de licitação pública a 
contratação de pessoas com deficiência. DSF 4/3/2011 p. 6068.

•	Congratulação à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
pela Campanha da Fraternidade de 2011, que tem por tema "Frater-
nidade e a Vida no Planeta", e por lema "A criação geme em dores de 
parto"; e outros assuntos. DSF 11/3/2011 p. 6226.

•	Comemoração do lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumê-
nica de 2011, cujo tema será Fraternidade e a Vida no Planeta. DSF 
16/3/2011 p. 6801.

•	Solidariedade ao povo do Espírito Santo, vitimado pelas chuvas no 
Estado; e outros assuntos. DSF 18/3/2011 p. 7300.

•	Importância do Projeto de Lei da Câmara 189, de 2010, que institui o 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aprovado na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, na última quinta-feira. 
DSF 13/4/2011 p. 11046.

•	Solidariedade às famílias das vítimas da chacina ocorrida em escola do 
Rio de Janeiro e defesa de políticas públicas que beneficiem a juven-
tude. DSF 14/4/2011 p. 11407.

•	Referência à passagem ontem do Dia do Índio, tecendo comentários 
acerca das condições de vida de parte dos povos indígenas brasileiros e 
as ações governamentais desenvolvidas em prol dessas comunidades. 
DSF 21/4/2011 p. 12122.

•	Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia da Empregada Domés-
tica. DSF 29/4/2011 p. 12970.

•	Considerações sobre a importância de se debater a questão da alíquota 
do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços, consubstanciada no Projeto de Resolução 72, de 2010 (SF), 
ora sob exame dos Srs. Senadores. DSF 4/5/2011 p. 13721.

•	Homenagem pelo transcurso do Dia do Trabalhador, em 1o de maio, 
destacando a situação das empregadas domésticas no País e os temas 
de interesse das mulheres. DSF 5/5/2011 p. 14163.
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•	Comentários a respeito de audiência pública com o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, na Comissão de Assuntos Sociais, sobre a política 
da saúde no Brasil. DSF 11/5/2011 p. 14956.

•	Registro do transcurso do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; e outro assunto. DSF 
19/5/2011 p. 17280.

•	Preocupação com o acesso à moradia, em especial para as populações 
mais vulneráveis; e outro assunto. DSF 20/5/2011 p. 17434.

•	Elogios à Presidente Dilma Rousseff pelas ações em prol da educação 
infantil; e outros assuntos. DSF 27/5/2011 p. 19293.

•	Importância das audiências públicas realizadas pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo para discutir o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento 
do próximo ano; e outro assunto. DSF 3/6/2011 p. 20917.

•	Registro do transcurso, no dia 7 do corrente, do dia de mobilização 
nacional dos catadores e catadoras, destacando a contribuição destes 
trabalhadores para a reciclagem no Brasil. DSF 10/6/2011 p. 22957.

•	Comemoração aos 16 anos da Rede Vida de Televisão. DSF 22/6/2011 
p. 24844.

•	Comemoração pela eleição do brasileiro José Francisco Graziano da 
Silva para o cargo de Diretor-Geral da Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations – FAO; e outro assunto. DSF 1o/7/2011 
p. 26570.

•	Registro da realização, ontem, de mobilização de trabalhadores capixa-
bas em defesa de um novo modelo de desenvolvimento para o Estado 
do Espírito Santo (como Líder). DSF 8/7/2011 p. 28154.

•	Considerações acerca do Plano Diretor do Município de Vila Velha, 
no Estado do Espírito Santo. DSF 14/7/2011 p. 29375.

•	Balanço da atuação de Sua Excelência no Senado Federal durante o 
primeiro semestre deste ano. DSF 3/8/2011 p. 31178.

•	Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006, "Lei 
Maria da Penha". DSF 5/8/2011 p. 31337.

•	Apoio ao pleito dos Conselhos Federal e Regionais do Serviço Social, 
em especial, do Estado do Espírito Santo, na defesa da jornada de tra-
balho de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais. DSF 1o/9/2011 
p. 36013.
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•	Considerações sobre a Marcha Contra a Violência e o Extermínio a ser 
realizada em 30 do corrente por jovens do Estado do Espírito Santo; e 
outro assunto. DSF 21/10/2011 p. 43285.

•	Manifestação de solidariedade e apoio ao ex-presidente Lula pelo tra-
tamento contra o câncer da laringe; e outro assunto. DSF 2/11/2011 p. 
44997.

•	Registro das desigualdades entre negros e brancos no Brasil por ocasião 
do transcurso, ontem, do Dia Nacional da Consciência Negra. DSF 
22/11/2011 p. 48142.

PROPOSIÇÕES:

PEC 66/2011, de 7/7/2011 – Dá nova redação ao inciso I do art. 109 
da Constituição Federal, a fim de deslocar para a Justiça Federal a 
competência para o julgamento das causas relativas a acidentes de 
trabalho em que forem interessadas a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal. 

PLS 369/2011, de 30/6/2011 – Altera o caput do art. 136 da CLT, para 
determinar que a concessão de férias do trabalhador seja precedida de 
consulta pelo empregador sobre a data de seu gozo. 

PLS 395/2011, de 6/7/2011 – Concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de insumos, máquinas 
e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões 
novos destinados exclusivamente ao uso na agricultura familiar cam-
ponesa brasileira, quando adquiridos por agricultor familiar camponês 
ou empreendedor familiar rural. 

PLS 396/2011, de 6/7/2011 – Altera a Lei no 8.427, de 27 de maio de 
1992, para autorizar a concessão de subvenção econômica para agricul-
tores familiares e empreendedores familiares rurais que empreendam 
práticas de conservação ambiental. 

PLS 431/2011, de 1o/8/2011 – Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, para permitir o pagamento de despesas com recursos antecipados 
pelo executor de convênios ou outros instrumentos congêneres, cele-
brados por órgãos e entidades da Administração Pública, com posterior 
ressarcimento pela entidade ou órgão repassador. 

PLS 432/2011, de 1o/8/2011 – Altera a Lei no 6.766, de 19 de de-
zembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
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e dá outras providências, e a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá ou-
tras providências, para estimular a adoção de medidas voltadas para 
o amortecimento e a retenção das águas pluviais em áreas urbanas. 

PLS 44/2011, de 16/2/2011 – Altera o art. 155 do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para estabelecer 
penas alternativas no caso de furto de coisa de pequeno valor. 

PLS 45/2011, de 16/2/2011 – Acrescenta o inciso VI ao art. 27 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações, para incluir a ne-
cessidade de empresas com 100 ou mais empregadas, preencherem de 
2% a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência, como requisito 
para a habilitação em licitações e dá outras providências. 

PLS 524/2011, de 30/8/2011 – Altera a Lei no 8.036, de 8 de maio de 
1990, para dispor sobre a multa incidente sobre o montante de todos 
os depósitos realizados na conta vinculada do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) durante a vigência do contrato de trabalho, 
na hipótese de tratar-se de mulher chefe de família. 

PLS 525/2011, de 30/8/2011 – Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, para dispor sobre o seguro-desemprego da trabalhadora de-
sempregada que seja chefe de família. 

PLS 678/2011, de 10/11/2011 – Modifica o caput e o § 1o do art. 6o-A 
e o inciso III do art. 6o-B da Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
para conceder aos empregados domésticos o pagamento de seguro-
desemprego, independentemente de inscrição no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

PLS 679/2011, de 10/11/2011 – Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho 
de 1989, para instituir a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico 
Natural. 

PLS 680/2011, de 10/11/2011 – Altera a Lei no 11.947, de 16 de ju-
nho de 2009, para incluir grupos formais e informais de mulheres 
da agricultura familiar entre os critérios de prioridade de compra de 
produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
e estabelecer que pelo menos 50% da venda da família sejam comer-
cializados no nome da mulher. 

PLS 681/2011, de 10/11/2011 – Altera a Lei no 7.802, de 11 de junho 
de 1989, para restringir o registro e o uso de agrotóxicos. 
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PRS 36/2011, de 1o/8/2011 – Modifica a denominação da Ala Senador 
Filinto Muller para Ala Senador Luiz Carlos Prestes. 

RAS 26/2011, de 8/6/2011 – Requeiro, nos termos regimentais, a re-
alização de Audiência Pública para instruir os Senhores Senadores em 
relação ao Projeto de Lei do Senado no 238, de 2005, do Senador Valdir 
Raupp, com a participação dos seguintes convidados: representante 
do Ministério do Trabalho e Emprego; representante do Ministério 
da Previdência Social; representante do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura; e representante dos pescadores.

RCE 39/2011, de 5/7/2011 – Em aditamento ao Requerimento no 
38/2011 – CE, que trata da realização de audiência pública para discutir 
a criação e implementação de um programa de colaboração e intercâm-
bio de conteúdos culturais entre Estados que integram a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, requeiro que seja incluído 
no rol de convidados o Sr. Paulo Speller – Reitor da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB. 

RCE 51/2011, de 30/8/2011 – Requeiro a participação desta Comissão 
em seminário a ser realizado pela Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados para debater a Lei no 9.610/98, que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais, bem como 
as propostas de alteração à referida Lei. Após a primeira audiência pú-
blica realizada em 2/6/2011, os deputados autores dos requerimentos 
1 e 5, que a motivaram, acordaram a realização deste seminário com 
o objetivo de ampliar os debates. 

RCE 52/2011, de 30/8/2011 – Requeiro a participação desta Comissão 
em Seminário sobre Internet e Direitos do Autor, a ser realizado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados. 

RDH 76/2011, de 19/5/2011 – Requer realização de Audiência Pú-
blica para debater "o sistema de cotas para negros: constatações", a ser 
realizada no dia 31 de maio de 2011. 

RDR 9/2011, de 16/3/2011 – Requeiro nos termos regimentais adi-
tamento ao Requerimento no 3, 2011-CDR, para que seja convidado 
para participar da audiência pública que discutirá a situação dos por-
tos marítimos de nosso país representante da Intersindical da Orla 
Portuária-ES. 
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RQN 4/2011, de 13/7/2011 – Requerem, nos termos do artigo 58, 
§ 3o, da Constituição Federal, combinado com o artigo 21, do Regi-
mento Comum do Congresso Nacional, a criação de Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito composta por 11 senadores e 11 deputados 
federais e igual número de suplentes, com a finalidade de, no prazo de 
180 dias, investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 
apurar denúncias de omissão por parte do Poder Público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres 
em situação de violência. 

RQS 1.073/2011, de 29/8/2011 – Requer, com fulcro nos artigos 
39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
ausentar-se do País entre os dias 12 a 16 de setembro de 2011, para 
participar do Programa Ciudad Mujer da Comissão de Defesa da Mu-
lher do Parlamento Salvadorenho, representando o Senado Federal. 

RQS 1.078/2011, de 30/8/2011 – Tramitação conjunta – Propostas de 
Emenda à Constituição nos 58, 59, 62 e 64, de 2011. 

RQS 1214/2011, de 4/10/2011 – Desapensamento do Projeto de Lei 
da Câmara no 129, de 2009, que tramita em conjunto com o Projeto 
de Lei da Câmara no 180, de 2008, e com os Projetos de Lei do Senado 
nos 344, de 2008; e 479, de 2008. 

RQS 1215/2011, de 4/10/2011 – Audiência da Comissão de Assuntos 
Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado no 181, de 2010. 

RQS 1447/2011, de 29/11/2011 – Requer, de acordo com o art. 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de pesar pelo falecimento do senhor Egídio Brunetto, integrante da 
direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
– MST, falecido no dia 28 de novembro de 2011, no Estado do Mato 
Grosso do Sul, com apresentação formal de condolências à família. 

RQS 1483/2011, de 6/12/2011 – Audiência de comissão na tramitação 
de matéria – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
Projeto de Lei do Senado no 414, de 2011. 

RQS 176/2011, de 10/3/2011 – Requer, nos termos regimentais, que o 
Senado Federal encaminhe, na pessoa do Prefeito Municipal de Santo 
Cristo/RS, o Sr. José Luis Seger, Voto de Pesar às famílias das vítimas 
do acidente automobilístico que vitimou 27 pessoas, sendo 24 delas 
cidadãos e cidadãs do município gaúcho de Santo Cristo, ocorrido no 
dia 5 de março de 2011, na BR-282 – oeste de Santa Catarina. 
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RQS 51/2011, de 8/2/2011 – Requerem, com fulcro nos arts. 199 e 
160 do Regimento Interno do Senado Federal, que o período do ex-
pediente da sessão do dia 15 de março de 2011 seja destinado a sessão 
especial para celebrar o lançamento da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2011, cujo tema será "Fraternidade e a vida no planeta", 
com o lema "A criação geme em dores de parto (Rm 8, 22)". 

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Ana 
Rita. Brasília, 2011- (informações coletadas pela Secretaria de Arquivo, 
incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
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Angela Portela
Angela Maria Gomes Portela
PT – Roraima

Profissão: Professora
Nascimento: 3/2/1962, Coreaú/CE
Filiação: Francisco das Chagas Gomes e Maria Socorro Araújo Gomes
Cônjuge: Francisco Flamarion Portela
Filhas: Ilana e Mariana

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Letras, Faculdade de Filosofia Dom José de Sobral/CE (1985); Espe-
cialização em Educação de Adultos, Centro de Ensino Tecnológico 
de Brasília (1995). 

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – RR
Suplentes: 1o – Nagib Lima e 2o – Pablo Sérgio Souza Bezerra.
Eleita com 110.993 votos.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais (22/2/2011-); Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (22/2/2011-); Educação, Cultura e Esporte 
(22/2/2011-); CPI Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (13/4/2011-); Su-
plente nas Comissões: Assuntos Econômicos (22/2/2011-); Agricultura e Reforma 
Agrária (22/2/2011-); Direitos Humanos e Legislação Participativa (22/2/2011-); 
Subcomissões Temporárias: Avaliação da Política Fiscal (5/4/2011); Políticas So-
ciais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e outros (23/3/2011); Erradi-
cação da Miséria e Redução da Pobreza (18/5/2011-); Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar (26/4/2011-).
Deputada Federal – 1o/2/2007 a 31/1/2011 – RR
Titular nas Comissões: Seguridade Social e Família (2007-2010); PEC no 30/07, 
Licença Maternidade (2009); PEC no 75/03, Ensino Superior na Amazônia (2009); 
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PEC no 213/07, Servidores Federais e ex-Territórios (2010); PEC no 488/05, Funcio-
nários do Extinto Banco de RR (2009); PL no 4.361/04, Casas de Jogos de Compu-
tadores (2009). CPI Tarifas de Energia Elétrica (2009). Suplente nas Comissões: 
Educação e Cultura: (2007-2010); Seguridade Social e Família (2007-2008); PEC no 
22/99, Autoriza Divórcio após um ano (2007-2010); PEC no 555/06, Contribuição 
de Inativos (2010); PEC no 590/06, Representação Proporcional da Mesa (2009).

CARGOS PÚBLICOS:
Secretária do Trabalho e Bem-Estar Social do Governo de Roraima 
(2002-2004).

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora da Rede Pública Estadual, RR (1985-1991); Chefe de Su-
pervisão e Controle da Delegacia do MEC – DEMEC/RR (1991-
1996); Delegada Substituta da DEMEC/RR (1996-1998); Diretora do 
Departamento de Desenvolvimento Social da Secretaria do Trabalho 
e Bem-Estar Social do Governo de Roraima (1998-2000); Secretária 
Adjunta da mesma Secretaria em 2001.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Relato da trajetória de vida de Sua Excelência. Exposição dos temas 

que serão prioritários no mandato de Sua Excelência. DSF 15/2/2011 
p. 2965.

•	Considerações acerca da discussão sobre o novo valor do salário-mí-
nimo. DSF 16/2/2011 p. 3150.

•	Indignação com o fato de Roraima enfrentar dificuldades com cone-
xão de internet, tecendo críticas à empresa Oi, apelando ao governo 
federal para que insira o Estado no Plano Nacional de Banda Larga. 
DSF 25/2/2011 p. 5047.

•	Anúncio de propostas para o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
principalmente relativas à educação; e outros assuntos. DSF 26/2/2011 
p. 5110.

•	Elogios à postura do Governo da Presidente Dilma Rousseff em relação 
à qualidade da educação brasileira, com destaque para os anúncios da 
construção de seis mil creches e da implantação do Plano Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico – Pronatec. (Como Líder) DSF 17/3/2011 
p. 7001.
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•	Relato da audiência pública realizada na Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, a qual contou com a 
presença do Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo; e outros 
assuntos DSF 18/3/2011 p. 7295.

•	Considerações sobre a apreciação, pelo STF, da Ação Direta de Incons-
titucionalidade impetrada contra a Lei 11.738, que estabelece o piso 
salarial dos professores. DSF 24/3/2011 p. 7966.

•	Defesa de que seja construída, o mais breve possível, a usina hidrelé-
trica de Bem-Querer, e da conexão de Roraima ao Sistema Interligado 
Nacional, como formas de solucionar o problema de fornecimento 
de energia elétrica no estado. (Como Líder) DSF 25/3/2011 p. 8263.

•	Justificativa de projeto de lei apresentado por Sua Excelência que insti-
tui a obrigatoriedade de instalação de equipamentos de autoatendimen-
to adaptado para a utilização dos deficientes visuais em todas as agências 
da rede bancária brasileira; e outro assunto. DSF 1o/4/2011 p. 8852.

•	Alegria pela instalação da Subcomissão dos Direitos da Mulher, no 
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. 
DSF 13/4/2011 p. 11054.

•	Destaque para os programas criados nos 100 primeiros dias do gover-
no da Presidenta Dilma Rousseff; e outro assunto. DSF 15/4/2011 p. 
11470.

•	Preocupação com a má aplicação dos recursos destinados ao Fundeb, 
no Estado de Roraima. DSF 20/4/2011 p. 11985.

•	Preocupação com a situação de diversos setores do Estado de Roraima, 
destacando as áreas de educação, saúde e segurança. DSF 21/4/2011 p. 
12156.

•	Considerações acerca da situação das trabalhadoras e dos trabalhadores 
domésticos brasileiros, por ocasião da audiência pública realizada hoje 
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. DSF 
28/4/2011 p. 12569.

•	Comemoração pelo lançamento, hoje, pela Presidente Dilma Rous-
seff, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec). 
DSF 29/4/2011 p. 12962.

•	Homenagem ao trabalhador brasileiro por ocasião do trancurso do Dia 
do Trabalhador. DSF 3/5/2011 p. 13335.
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•	Considerações sobre os avanços obtidos no combate contra a pobreza e 
a formulação do Plano Nacional de Erradicação e Combate à Pobreza 
Extrema pelo Governo Federal. DSF 4/5/2011 p. 13715.

•	Importância do Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territo-
rial de Terras Indígenas (PNGAT), que será lançado pelo Governo 
Federal. DSF 5/5/2011 p. 14097.

•	Comentários sobre documento da Hutukara Associação Yanomami, 
recebido por S. Exa, que trata da invasão de terras indígenas por garim-
peiros e grileiros, do desmatamento de áreas contíguas à terra indígena 
e das falhas do Poder Público na prestação de serviços de saúde e de 
educação para comunidades indígenas. DSF 11/5/2011 p. 15072.

•	Considerações sobre as propostas dos prefeitos reivindicadas durante 
14a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. DSF 13/5/2011 p. 
16110.

•	Exposição de resultados da pesquisa "Situação atual das trabalhado-
ras domésticas no país", realizada pelo IPEA, com base nos dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, no período 
compreendido entre 1999 e 2009. DSF 18/5/2011 p. 17163.

•	Reflexão sobre a busca de mecanismos para enfrentar os abusos sexuais 
e a exploração das crianças e adolescentes no País, por ocasião do Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. DSF 19/5/2011 p. 17215.

•	Apelo às autoridades de Roraima para que o Vale Alimentação, progra-
ma social criado pelo governo do Estado, volte a ser pago às famílias 
carentes. DSF 24/5/2011 p. 18019.

•	Considerações sobre as perspectivas de desenvolvimento do Estado de 
Roraima. DSF 26/5/2011 p. 18781.

•	Comemoração pela assinatura da Ordem de Serviço para a construção 
do Terminal de Cargas Alfandegário do Aeroporto Internacional de Boa 
Vista. DSF 27/5/2011 p. 19891.

•	Comemoração dos 102 anos do Ensino Técnico Profissionalizante. 
DSF 31/5/2011 p. 19659.

•	Registro do transcurso, no dia 28 do corrente, do Dia Nacional de Re-
dução da Mortalidade Materna e Dia Internacional de Luta pela Saúde 
da Mulher. DSF 31/5/2011 p. 19749.
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•	Apelo à Presidente Dilma Rousseff para prestar socorro imediato ao 
Estado de Roraima, atingido por fortes chuvas e inundações. DSF 
8/6/2011 p. 22204.

•	Preocupação pelo Programa de Aceleração do Crescimento da Mobi-
lidade Urbana (PAC-MU), lançado pelo Governo Federal, no último 
dia 16 de fevereiro, contemplar apenas as cidades com mais de 700 mil 
habitantes. DSF 16/6/2011 p. 23758.

•	Comemoração pelo lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida 
2, no Palácio do Planalto, destacando seu aspecto social. DSF 17/6/2011 
p. 23987.

•	Registro da realização da 100a Conferência Internacional do Trabalho, 
em Genebra, Suíça, onde foi aprovada convenção que confere aos tra-
balhadores domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. 
DSF 23/6/2011 p. 25292.

•	Anúncio de projeto de lei, de autoria de S. Exa, que cria, no âmbito 
da Lei Orgânica da Assistência Social, o auxílio por natalidade. DSF 
29/6/2011 p. 25861.

•	Ratificação da informação, já reconhecida oficialmente desde 1998, 
de que o ponto extremo norte do território brasileiro encontra-se no 
Monte Caburaí, no Estado de Roraima; e outro assunto. DSF 1o/7/2011 
p. 26603.

•	Homenagem à memória do Senador e ex-Presidente da República 
Itamar Franco. DSF 6/7/2011 p. 27219.

•	Comemoração pelos 18 anos de fundação do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Roraima. DSF 8/7/2011 p. 28258.

•	Registro da realização de audiência pública, no âmbito da Subcomissão 
Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, destinada a debater a 
violência doméstica e familiar contra as mulheres. DSF 13/7/2011 p. 
28944.

•	Comemoração pela assinatura do contrato para uso recíproco de in-
fraestruturas a fim de implantar o Plano Nacional de Banda Larga na 
Região Norte. DSF 14/7/2011 p. 29570.

•	Registro da inauguração de mil casas do programa Minha Casa, Minha 
Vida em Boa Vista, Roraima, cujo evento contou com a presença do 
Ministro das Cidades, Mário Negromonte. DSF 3/8/2011 p. 31103.
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•	Registro da importância da Semana Mundial de Amamentação. DSF 
4/8/2011 p. 31309.

•	Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006, Lei 
Maria da Penha. DSF 5/8/2011 p. 31341.

•	Anúncio da publicação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, dia 3 
último, do edital de licitação para a construção da linha de transmissão 
entre Manaus e Boa Vista, que colocará Roraima no Sistema Interligado 
Nacional. DSF 10/8/2011 p. 31952.

•	Destaque para a aprovação, ontem, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, de projeto de lei, de autoria de S. Exa, que visa a proteger os 
direitos dos usuários dos serviços de transporte aéreo; e outros assuntos. 
DSF 11/8/2011 p. 32394.

•	Registro da realização, hoje, em Brasília, da Marcha das Margaridas, 
destacando a presença das trabalhadoras rurais do Estado de Roraima. 
DSF 18/8/2011 p. 33994.

•	Registro do anúncio, pela Presidente Dilma Rousseff, da expansão da 
Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica. DSF 
19/8/2011 p. 34459.

•	Registro do ranking da revista americana Forbes, que coloca a Presidente 
Dilma Rousseff como a terceira mulher mais poderosa do mundo. 
DSF 26/8/2011 p. 34700.

•	Alerta para a importância da implantação de uma Zona de Processa-
mento de Exportações em Roraima. DSF 1o/9/2011 p. 35877.

•	Comemoração do transcurso do trigésimo nono aniversário da Rede 
Amazônica de Rádio e Televisão. DSF 2/9/2011 p. 36088.

•	Registro do transcurso, dia 1o de setembro, do Dia Nacional do Pro-
fissional de Educação Física. DSF 2/9/2011 p. 36351.

•	Destaque ao Programa Brasil Sem Miséria, do Governo Federal. DSF 
3/9/2011 p. 36447.

•	Importância da aprovação, ontem, pelo Senado Federal, do projeto de 
lei que trata da redistribuição dos royalties do petróleo. DSF 21/10/2011 
p. 43243.

•	Importância da ampliação dos recursos destinados ao financiamento 
do ensino público brasileiro. DSF 27/10/2011 p. 44177.

•	Homenagem pelo transcurso, no dia 28 de outubro, do Dia do Fun-
cionário Público. DSF 28/10/2011 p. 44475.
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•	Preocupação com a integridade dos povos indígenas em Roraima, es-
pecialmente as comunidades Ianomâmi e Yekuana; e outros assuntos. 
DSF 1o/11/2011 p. 44814.

•	Registro da instalação, no dia 15 de junho, do Grupo Parlamentar Misto 
Brasil-Venezuela. DSF 2/11/2011 p. 45024.

•	Registro do início da Operação Baixo Rio Branco, no Estado de Ro-
raima. DSF 11/11/2011 p. 46988.

•	Comemoração pela aprovação no dia 23 de novembro, na CCJ da 
Câmara dos Deputados, do Projeto que institui a Semana Nacional 
da Educação Infantil. DSF 25/11/2011 p. 48841.

PROPOSIÇÕES:

PEC 101/2011, de 18/10/2011 – Acrescenta o art. 60-A ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para garantir a aplicação, 
em educação, de recursos públicos equivalentes a 10% do Produto 
Interno Bruto do país. 

PEC 13/2011, de 23/3/2011 – Altera a redação do § 13 do art. 201 da 
Constituição Federal, para isentar de carência a concessão das presta-
ções pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social às donas de 
casa de baixa renda, e dá outras providências. 

PEC 77/2011, de 23/8/2011 – Altera a redação do art. 7o da Consti-
tuição Federal, para assegurar tratamento igualitário aos trabalhadores 
domésticos em relação aos demais trabalhadores urbanos e rurais. 

PLS 103/2011, de 22/3/2011 – Declara como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil a lenda de Macunaíma, que se integra às tradições 
históricas de Roraima. 

PLS 104/2011, de 22/3/2011 – Institui a obrigatoriedade de as institui-
ções bancárias instalarem equipamento de autoatendimento adaptado 
para utilização por deficientes visuais. 

PLS 278/2011, de 23/5/2011 – Altera a Lei no 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), e a Lei no 11.182, 
de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, e dá outras providências, para proteger direitos dos 
usuários de serviços de transporte aéreo. 

PLS 294/2011, de 26/5/2011 – Altera a Lei no 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, para estabelecer critérios mínimos para o pagamento 
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de auxílio por natalidade no caso de mães que não tenham direito a 
licença-maternidade. 

PLS 451/2011, de 4/8/2011 – Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória 
a adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de protocolo que estabeleça 
padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico 
das crianças. 

PLS 452/2011, de 4/8/2011 – Altera o Código de Defesa do Con-
sumidor para coibir a exposição de produtos com validade vencida. 

PLS 510/2011, de 24/8/2011 – Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) para dispor sobre 
o funcionamento de estabelecimentos públicos de educação infantil 
durante as férias escolares. 

PLS 662/2011, de 31/10/2011 – Altera a Lei no 9.472, de 16 de julho de 
1997, para tornar obrigatória a organização e apresentação adequadas 
das informações técnicas e dos preços dos serviços de telecomunica-
ções oferecidos aos usuários. 

PLS 693/2011, de 22/11/2011 – Altera a Lei no 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para estabelecer presunção de concentração de álcool no 
sangue quando o condutor se recusa a realizar o teste de alcoolemia 
e para definir como doloso o homicídio e a lesão corporal praticados 
nas circunstâncias descritas nos arts. 306 e 308 da referida Lei. 

PLS 78/2011, de 2/3/2011 – Altera a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que "dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integra-
ção da Pessoa Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional 
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 
do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências", e a 
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências", para dispor sobre o direito à moradia das pessoas com 
deficiência. 

RCE 9/2011, de 29/3/2011 – Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos regimentais, a realização de reunião de audiência pública com 
o objetivo de discutir o processo de expansão da educação infantil 
após a aprovação de legislação destinada a favorecer sua universali-
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zação. Nessas condições, indico para convidados-expositores: Maria 
do Pilar Lacerda Almeida e Silva, secretária de Educação Básica do 
Ministério da Educação; Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo 
Nacional para o Desenvolvimento da Educação; Dioclécio Campos 
Júnior, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e Secretário 
da Criança do Governo do Distrito Federal; Vital Didonet, ex-presi-
dente da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar/Brasil e 
vice presidente da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar 
para a América Latina, ex-coordenador de educação pré-escolar no 
Ministério da Educação. 

RCT 6/2011, de 6/4/2011 – Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 
regimentais, a realização de reunião de audiência pública com o obje-
tivo de discutir a situação do Plano Nacional de Banda Larga no País 
e as deficiências de atendimento na transmissão de dados via internet, 
com ênfase na Região Norte, bem como os subsídios, subvenções e 
demais políticas públicas destinadas aos fornecedores desse serviço. 
Nessas condições, indico, na qualidade de convidados-expositores, os 
seguintes nomeados: Cesar Alvarez, Secretário Executivo do Minis-
tério das Comunicações; Ronaldo Mota Sardenberg, Presidente da 
Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel; Luiz Eduardo Falco, 
Presidente da empresa Oi; Rogério Santanna dos Santos, Presidente 
da Telebrás. 

RDH 29/2011, de 24/8/2011 – Requer a realização de Audiência Pú-
blica para debater a aplicabilidade da Lei Maria da Penha – Lei no 
11.340, de 2006

RDH 39/2011, de 7/4/2011 – Requer inclusão de um convidado no 
debate da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, em Audiência Pública 
(Requerimento no 39-CDH). 

RQS 922/2011, de 2/8/2011 – Requer, nos termos do Art. 221, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a aprovação de Voto de Pesar 
pelo falecimento, em 28 de julho de 2011, de Helena Greco, militante 
de direitos humanos, responsável pela criação do Comitê Brasileiro 
de Anistia – MG e primeira mulher vereadora de Belo Horizonte. 

RQS 966/2011, de 10/8/2011 – Requerem, nos termos regimentais, 
seja o primeiro momento do Período do Expediente do dia 4 de ou-
tubro destinado a comemorar os 23 anos da transformação do Terri-
tório Federal de Roraima em Estado de Roraima, ocorrida no dia 5 
de outubro de 1988. 
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FONTES CONSULTADAS:
Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.ca-
mara.gov.br>. Acesso em: out. 2010.
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Benedita da Silva
Benedita Souza da Silva Sampaio
PT – Rio de Janeiro

Profissão: Assistente social
Nascimento: 11/3/1942, Rio de Janeiro/RJ
Filiação: José Tobias de Souza e Maria da Conceição de Souza
Cônjuge: Antônio Pitanga
Filhos: Nilcéia e Pedro Paulo

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Serviço Social (1984) e Estudos Sociais (1984), Faculdade de Serviço 
Social, RJ. 

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/1995 a 31/12/1998 – RJ
Suplente: 1o – Geraldo Cândido da Silva.
Eleita pelo PT com 2.249.861 (22,70%) dos votos válidos.
Vice-líder do PT (1995-1996).
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Relações Exteriores e Defesa Nacional; 
Educação; Especiais: Regimento Interno; Rádio e TV; El Niño; Zumbi; Externa 
Santa Genoveva; CPMI Trabalho Infantil; Suplente nas Comissões: Constituição 
Justiça e Cidadania; Fiscalização e Controle; Especiais: Código Civil; Desemprego 
e Subemprego; Externa Mercosul.
Renunciou ao mandato em 31/12/1998 para assumir a Vice-Governadoria do Rio 
de Janeiro.
Deputada Federal – 1o/2/1991 a 31/1/1995 – RJ
Deputada Federal – 1o/2/1987 a 31/1/1991 – RJ
Vereadora – 1983 a 1986 – Rio de Janeiro – RJ
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CARGOS PÚBLICOS: 
Ministra da Assistência Social (2003).

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Vendedora ambulante; empregada doméstica; operária fabril; Servente 
de escola comunitária no Morro do Chapéu Mangueira; e funcionária 
do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN).

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Fundou e Presidiu a Associação das Mulheres do Chapéu Mangueira.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Participou das Comemorações da Revolução Francesa, França (1988); 
Chefiou a Comissão Externa do Parlamento Brasileiro para observar 
os efeitos do Apartheid e visitar Nelson Mandela (1990); Participante 
do Encontro Internacional de Evangélicos, Argentina (1991); Reunião 
Internacional da Fundação Memorial de Goré, Senegal (1992); Visita 
a Jesse Jackson, EUA (1992); Representante do Partido dos Trabalha-
dores no Seminário "Estado, Partidos Políticos e Movimentos Sociais", 
México (1993); Coordenadora da Comissão Especial do Parlamento 
Brasileiro e do Governo Brasileiro para observação das eleições na 
África do Sul, África do Sul (1994); Integrante da comitiva de Lula 
em visita ao Presidente eleito da África do Sul Nelson Mandela, África 
do Sul (1994); Integrante, como representante do Senado Federal, da 
Delegação Brasileira à IV Conferência Mundial da Mulher, em Pe-
quim, China (1995); Integrante da Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul, como representante do Senado Federal, na 5o Reunião, 
Assunção, Paraguai (1995); Visita a Cuba para conhecer o Sistema de 
Saúde daquele país (1996).

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Diploma de uma das dez “Mulheres do Ano” de 1983 – Líder Co-
munitária, Conselho Nacional de Mulheres, Rio de Janeiro (1984); 
Certificado de “Amiga da Cidade de Los Angeles”, Prefeitura de Los 
Angeles/EUA (1983); Título de “Hóspede de Honra da Cidade de 
Manágua”, Prefeitura de Manágua, Nicarágua (1985); Título de “Per-
sonalidade do Ano” de 1984 de Macaé, jornal O Rebate, Macaé/RJ 
(1985); Chave da Cidade de Washington/EUA (1992); Medalha da 
Ordem do Rio Branco do Itamaraty (1992); Título de “Patrono Ofi-
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cial do Abrigo Nova Canaã”, RJ (1994); Homenageada em 1998 pela 
Escola de Samba Caprichosos de Pilares com o enredo "Negra origem, 
negro Pelé, negra Bené".

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
Participou: Seminário "O nome da Paz hoje é Solidariedade", Itália 
(1988); Seminário "Justiça, Paz e Integridade da Criação – Perspectiva 
Política" (1989); "II Encontro Nacional de Mulheres Legisladoras", 
México (1994), e do seminário "População e Desenvolvimento", EUA 
(1994); Expositora do simpósio "Identidade Racial, Gênero e Políticas 
no Brasil – Referências da Campanha de 1992", EUA (1993); "Con-
gresso Mundial de Parlamentares", EUA (1993) e das comemorações 
do aniversário do Partido Democrático Della Sinistra – PDS, Itália 
(1993); Representou o Partido dos Trabalhadores na Conferência "Re-
conciliação em Tempos de Transição", El Salvador (1994); Debatedora 
da Semana da Amazônia, EUA (1994); Palestrante de "Jornadas de 
Solidariedade aos Meninos e Meninas de Rua do Brasil", Espanha 
(1994); Debatedora da Conferência Hemisférica da Mulher "Vozes e 
Visões para o Século XXI", EUA (1994).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Manifestando a emoção pela oportunidade de estar no Senado Federal 

como representante do Estado do Rio de Janeiro, para seguir a sua tra-
jetória política na luta contra opressões raciais. Premência de vontade 
política por parte do Governo e dos parlamentares para efetuar as re-
formas de interesse social, levando ao resgate da cidadania da população 
discriminada do País. DCN2 16/3/1995 p. 3147.

•	Relatando atividades desempenhadas durante seu comparecimento à 
“Conferência Internacional sobre a Pobreza” em Copenhague, Dina-
marca. Defesa de um papel mais dinâmico a ser adotado pelo Senado 
Federal para concretizar soluções de grandes problemas sociais no Bra-
sil. DCN2 18/3/1995 p. 3269.

•	Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. DCN2 
22/3/1995 p. 3407.

•	Necessidade de uma urgente reforma urbana e agrária como forma de 
diminuir a violência do País. DCN2 23/3/1995 p. 3569.

•	Visita ao Congresso Nacional, na data de ontem, do Sr. Pierre Sane, se-
cretário geral da Anistia Internacional. Transcrição do discurso daquela 
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autoridade, dirigido aos membros do Congresso Nacional e do me-
morando da Anistia Internacional ao Governo da República Federativa 
do Brasil, aos governadores dos estados e aos membros do Congresso 
Nacional. DCN2 1o/4/1995 p. 4459.

•	Felicitando a CNBB pela qualidade e profundidade da Campanha da 
Fraternidade. Análise da pobreza no país. DCN2 7/4/1995 p. 4752.

•	Dia Mundial da Saúde. Dados sobre as condições dos profissionais da 
saúde. Registro de caos, preconceito e discriminação racial no Estado 
de Mato Grosso. DCN2 8/5/1995 p. 4948.

•	Transcurso do Dia do Índio. DCN2 20/4/1995 p. 5728.
•	Considerações acerca da Reforma da Previdência Social. DCN2 

26/4/1995 p. 6196.
•	Preocupação com a interferência dos Estados Unidos da América na 

apreciação da Lei de Patentes. Comentários sobre a discussão do Projeto 
de Lei da Câmara 115, de 1993, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. DCN2 27/4/1995 p. 6325.

•	Transcurso do Dia do Empregado Doméstico e considerações acerca 
das recentes conquistas da classe. DCN2 28/4/1995 p. 6707.

•	Aumento da violência no Estado do Rio de Janeiro. DCN2 10/5/1995 
p. 7965.

•	Posição contrária à quebra do monopólio estatal. DCN2 11/5/1995 p. 
8048.

•	Apelo ao Sr. Presidente da República por diálogo com os petroleiros 
em greve e manifestando temores quanto à ocupação das refinarias pelo 
exército. DCN2 25/5/1995 p. 8695.

•	Comemoração dos 32 anos da criação da Organização da Unidade 
Africana – OUA. DCN2 26/5/1995 p. 8773.

•	Lamentando a falta de entendimento entre o Governo e os petroleiros 
grevistas. Relatório da participação de Sua Excelência na “IV Reunião 
da Comissão da Mulher”, realizada na Guatemala. DCN2 30/5/1995 
p. 8995.

•	Abertura do transporte de cabotagem no País a empresas. DCN2 
1o/6/1995 p. 9279.

•	Votação, na Câmara dos Deputados, da quebra do monopólio do pe-
tróleo. DCN2 8/6/1995 p. 9875.
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•	Visita ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, onde 
Sua Excelência observou grande número de leitos desativados. DCN2 
15/6/1995 p. 10374.

•	Relatório da viagem em que representou o Brasil como observadora da 
OEA, nas eleições do Haiti. Reparos à nota do jornal sobre suas faltas 
no Congresso. DCN2 4/7/1995 p. 11605.

•	Dever cívico e moral de se analisar exaustivamente as matérias constan-
tes da Reforma Constitucional em curso no Senado Federal. Preocupa-
ção do povo carioca com a saúde e educação. DCN2 3/8/1995 p. 12737.

•	Compartilhando com a Senadora Marina Silva as homenagens pres-
tadas às vítimas da bomba atômica da cidade de Hiroshima, no Japão. 
DCN2 8/8/1995 p. 13552.

•	Repúdio à condenação e a execução, prevista para o dia 17 próximo, 
do radialista e militante negro norte-americano Abu-Jamal. DCN2 
8/8/1995 p. 13530.

•	Os 50 anos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, acontecimento deter-
minante de uma nova percepção da paz entre os povos e a luta pelos 
direitos humanos. DCN2 9/8/1995 p. 13602.

•	50 anos do bombardeio atômico sobre Hiroshima. Repúdio à decisão 
do Governo francês de retomar testes nucleares no Atol de Mururoa. 
DCN2 10/8/1995 p. 13718.

•	Falecimento do ex-deputado federal, professor e sociólogo Florestan 
Fernandes. DCN2 11/8/1995 p. 13751.

•	10/8 – Reunião em Brasília, dos representantes da Frente Parlamentar 
Suprapartidária em defesa do setor têxtil para debaterem a situação ca-
ótica das indústrias têxteis e de confecção. DCN2 11/8/1995 p. 13775.

•	Manifestando-se em apoio à Reforma Agrária. Necessidade de uma 
política de combate ao trabalho escravo. DCN2 12/8/1995 p. 13827.

•	Realização do décimo Encontro Nacional do Partido dos Trabalhado-
res. Solicitando à Mesa publicação de carta recebida da Associação dos 
Empregados das Empresas Ferroviárias. DCN2 17/8/1995 p. 14013.

•	Manifestação de solidariedade ao povo do Timor Leste em sua luta de 
independência. DCN2 24/8/1995 p. 14472.

•	Comentários às críticas publicadas na revista Newsweek, sobre o de-
sempenho do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. As 
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propostas de privatização na Reforma Constitucional. DCN2 25/8/1995 
p. 14538.

•	Visita a obra da Ferronorte no Estado de Mato Grosso, ressaltando o 
desenvolvimento agrícola decorrente do deslocamento da fronteira 
agrícola, em face da existência da nova ferrovia, que interliga as regiões 
Centro-Oeste e Amazônia Legal com o Porto de Sepetiba, no Rio de 
Janeiro, favorecendo o escoamento da produção de alimentos. DCN2 
30/8/1995 p. 14809.

•	Críticas ao parecer do Sr. Fernando Bezerra sobre o Projeto de Lei de 
Patentes. DCN2 31/8/1995 p. 14870.

•	As dificuldades da infância e da juventude brasileira. O abuso no tra-
balho de crianças e adolescentes no Brasil. Regozijo pelo lançamento 
do programa “Empresa amiga da criança”. DCN2 1o/9/1995 p.14923.

•	Relatório de sua participação na “IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher-Ação para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, em Pequim, 
e definição de 12 pontos da “plataforma de ação”, como conclusão da 
referida Conferência. DCN2 20/9/1995 p. 16149.

•	Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. DCN2 
22/9/1995 p. 16374.

•	Comunicando que será agraciada, hoje, com o título de “Cidadã Pau-
lista” outorgado pela Câmara de Vereadores de São Paulo. DCN2 
23/9/1995 p. 16450.

•	Registrando a entrega oficial do relatório da delegação parlamentar 
brasileira à “IV Conferência Mundial sobre a Mulher”, realizada em 
Pequim, China, aos presidentes do Senado e da Câmara dos Depu-
tados. Questão fundiária. DCN2 29/9/1995 p. 16998.

•	Reposição das perdas salariais resultantes do Plano Bresser. DCN2 
30/9/1995 p. 17132.

•	Instabilidade político-social, crescimento econômico e distribuição de 
renda. Desequilíbrios regionais. DSF 5/10/1995 p. 236.

•	Denúncia de ausência de mecanismos compensatórios anticoncen-
tração de renda na proposta de Reforma Tributária em tramitação no 
Congresso Nacional. Receio com as consequências da receita neoliberal 
da proposta de Reforma Tributária do Governo. DSF 6/101995 p. 463.

•	Quadro dramático da situação dos meninos e meninas pobres de nosso 
País, a propósito da Semana da Criança. DSF 11/10/1995 p. 764.
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•	Velório do Deputado Amaral Netto. Dia do Médico. Defesa da im-
plantação da medicina preventiva no País. DSF 19/10/1995 p. 1198.

•	Posição contrária à privatização do Banerj e da Light. DSF 25/10/1995 
p. 1568.

•	Longa, difícil e tumultuada tramitação do Projeto de Lei da Câmara 
101/93, constante da ordem do dia da presente sessão, que fixa diretrizes 
e bases da educação nacional. DSF 26/10/1995 p. 1607.

•	Comemoração pelos 50 anos de existência e atuação da Organização 
das Nações Unidas. DSF 27/10/1995 p. 1845.

•	Participação de Sua Excelênciano “Encontro Internacional de Parla-
mentares Cristãos”, na defesa do interesse social com base nos ensi-
namentos bíblicos. A violência contra os sem terra e a necessidade de 
reforma agrária no Brasil. DSF 2/11/1995 p. 2294.

•	Considerações sobre a Reforma Administrativa proposta pelo Gover-
no, especialmente no que tange ao fim da estabilidade do servidor e 
a flexibilização do acesso ao serviço público. DSF 8/11/1995 p. 2520.

•	Realização da jornada “Zumbi pela Vida”, promovida pela Central 
Única dos Trabalhadores, em comemoração ao tricentenário da morte 
daquele histórico líder negro. DSF 9/11/1995 p. 2582.

•	Transcurso do Dia da Cultura e da Ciência. DSF 10/11/1995 p. 2753.
•	Marcha organizada pelo Movimento Negro em todos os estados, em 

comemoração aos trezentos anos da morte de Zumbi dos Palmares 
e pela resistência das populações negras. Proposta de criação de uma 
frente parlamentar afro-brasileira. DSF 11/11/1995 p. 2769.

•	Homenagem ao 300o aniversário da morte de Zumbi. DCN 21/11/1995 
p. 5510.

•	Associando-se às manifestações de pesar pelo falecimento do Sr. Adol-
pho Bloch. Comemoração, no dia de ontem, dos 300 anos de morte 
de Zumbi dos Palmares. DSF 22/11/1995 p. 3312.

•	Violência policial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ontem, 
quando da apreciação do projeto de privatização do Governo daquele 
Estado. DSF 23/11/1995 p. 3473.

•	Participação de Sua Excelênciana passeata pela paz, do movimento “Re-
age Rio”. DSF 30/11/1995 p. 4211.
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•	Projetos de lei de sua autoria e do Deputado Carlos Suppi regulamen-
tando a profissão de enfermeiro e dos técnicos e auxiliares de enferma-
gem. DSF 1o/12/1995 p. 4271.

•	Assassinato de dois jovens hoje, em Recife, ligados ao Movimento Na-
cional dos Meninos e Meninas de Rua. Denúncia de exploração de 
mulheres brasileiras na Alemanha. DSF 8/12/1995 p. 5199.

•	Comemoração, na data de hoje, do Dia da Marinha. Importantes pro-
gramas sociais e atividades de transporte comercial desempenhada pela 
Marinha Brasileira. DSF 14/12/1995 p. 5745.

•	Participação de Sua Excelênciana campanha de arrecadação de fundos, 
denominada “Pão para o Mundo”, na Alemanha. DSF 15/12/1995 p. 
6009.

•	Satisfação de Sua Excelência com a iniciativa do Deputado Federal 
Roberto Jefferson, requerendo a realização de sessão da Câmara dos 
Deputados para homenagear os 60 anos da Rádio Tupi. DSF 16/12/1995 
p. 6158.

•	Comemoração, no último dia 10, do aniversário da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. Reflexões a respeito dos Direitos Humanos 
no Brasil. DSF 16/12/1995 p. 6169.

•	Balanço positivo dos trabalhos do Congresso Nacional neste ano. 
Lançamento da campanha “Mulheres sem Medo do Poder”. DCN 
16/12/1995 p. 7826.

•	Situação caótica da cidade do Rio de Janeiro, provocada pelas chuvas e 
pelo descaso do Governo Municipal. DSF 10/1/1996 p. 51.

•	Congratulando-se com a Câmara dos Deputados por realizar, no dia 
de hoje, sessão de homenagem pelo falecimento do ex-presidente da 
República Francesa, Sr. François Mitterrand. Homenagem de pesar 
pelo falecimento dos Srs. Luiz Carlos Arutim e Roberto Ribeiro. DSF 
10/1/1996 p. 34.

•	Preocupação com a defesa da biodiversidade do solo brasileiro. Posição 
de Sua Excelência quanto ao projeto Sivam e à votação do Orçamento. 
DSF 11/1/1996 p. 82.

•	Caos na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Apelo ao Ministro 
da Saúde no sentido de providências imediatas de socorro aquele setor. 
DSF 17/1/1996 p. 324.
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•	Propostas dos funcionários do Loyd brasileiro para superar as dificul-
dades da empresa. DSF 18/1/1996 p. 452.

•	Reação contrária do Governador do Estado do Rio de Janeiro e do 
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro ao projeto Fábrica de Esperança, 
coordenado pelo reverendo Caio Fabio D'Araújo Filho. DSF 19/1/1996 
p. 560.

•	Audiência da frente parlamentar pela criança com o Sr. Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, com vistas a destinar recursos do orçamento 
para programas relacionados com a questão infantil. DSF 24/1/1996 
p. 754.

•	Protesto contra a votação dos destaques ao Projeto de Lei sobre patentes 
em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. DSF 25/1/1996 p. 
852.

•	Homenagem pelo transcurso dos 99 anos do jornalista e intelectual 
Barbosa Lima Sobrinho. DSF 26/1/1996 p. 1994.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento da Dra Sarah Kubitschek. Im-
pedimento judicial da filmagem do videoclipe de Michael Jackson na 
favela de Dona Marta, no Rio de Janeiro. DSF 7/2/1996 p. 1383.

•	Participação de Sua Excelência nos funerais do ex-Senador Nelson 
Carneiro. DSF 9/2/1996 p. 1450.

•	Participação de Sua Excelência no “Café Nacional de Oração”, evento 
anual promovido pela Atlanta Resource Foundation, entidade evangé-
lica americana. DSF 9/2/1996 p. 1532.

•	Considerações sobre a proposta de contrato de trabalho provisório, 
apresentada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que permite 
a flexibilização de algumas normas e benefícios trabalhistas. Visita ao 
Brasil da Ministra da Cultura de Angola, Sra. Ana Maria de Oliveira, 
em busca do apoio do Governo brasileiro ao projeto A Rota dos Escra-
vos. DSF 14/2/1996 p. 1890.

•	Proposta de contrato de trabalho provisório da Força Sindical. DSF 
14/2/1996 p. 1832.

•	Indignação diante da ausência dos Governos Estadual e Municipal 
nas tragédias do Rio de Janeiro, decorrentes das fortes chuvas. DSF 
27/2/1996 p. 2362.
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•	Debate do programa de educação do Partido dos Trabalhadores. Ins-
talação do grupo de trabalho para o desenvolvimento da população 
negra, promovido pelo Ministério da Justiça. DSF 28/2/1996 p. 2401.

•	Realização da solenidade de entrega do Oitavo Prêmio Nacional dos 
Direitos Humanos, esta manhã, no auditório Nereu Ramos, da Câmara 
dos Deputados. DSF 1o/3/1996 p. 3081.

•	Consequências decorrentes da aprovação da nova Lei de Patentes, po-
deroso instrumento de política econômica, interferindo na estrutu-
ra de emprego, de pesquisa tecnológica e na política industrial. DSF 
1o/3/1996 p. 3297.

•	Aniversário, na data de hoje, da cidade do Rio de Janeiro. DSF 2/3/1996 
p. 3363.

•	Homenagens de pesar pelo falecimento dos integrantes da banda Ma-
monas Assassinas. DSF 5/3/1996 p. 3396.

•	Resposta ao questionamento do Senador Pedro Simon sobre a aprecia-
ção do projeto Sivam pela presidência. DSF 5/3/1996 p. 3417.

•	Esclarece ao Senador Pedro Simon que cabe ao Plenário a deliberação 
sobre o projeto Sivam. DSF 5/3/1996 p. 3417.

•	Protestos contra o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos 
da América a Cuba. Impressões sobre recente viagem àquele país. DSF 
6/3/1996 p. 3457.

•	Considerações sobre a explanação do presidente do Banco Central, no 
Senado. Importância da imediata instalação da CPI do Sistema Finan-
ceiro. DSF 7/3/1996 p. 3605.

•	Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março. DCN 
8/3/1996 p. 1581.

•	Dia Internacional da Mulher. Reflexões sobre a luta das mulheres na 
sociedade. DSF 9/3/1996 p. 3840.

•	Morosidade do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas contra a 
hepatite. DSF 14/3/1996 p. 4023.

•	Registrando sua participação em ato publicado, hoje pela manhã, no 
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, contra o trabalho infantil. 
DSF 14/3/1996 p. 4013.

•	Elogios e apoio ao projeto Renascer, desenvolvido pela Dra. Vera Car-
neiro para crianças carentes da cidade do Rio de Janeiro. DSF 20/3/1996 
p. 4460.
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•	Refutando acusações de abuso de gastos realizados no apartamento 
do Senado Federal que Sua Excelência irá ocupar em Brasília. DSF 
20/3/1996 p. 4454.

•	Considerações sobre a Campanha da Fraternidade desse ano, intitulada 
“Fraternidade e Política – Justiça e Paz se Abraçarão”. DSF 21/3/1996 
p. 4554.

•	Comemoração do Dia Internacional de Combate à Discriminação Ra-
cial. DSF 22/3/1996 p. 4669.

•	Indignação diante das falsas notícias atribuídas a Sua Excelência, publi-
cadas por veículos da imprensa nacional, relativas às reformas efetuadas 
no apartamento funcional em que ocupa. Encaminhando requerimento 
de informações à Mesa, visando o esclarecimento de todos os proce-
dimentos adotados pela administração da Casa, na referida reforma.

•	Matérias veiculadas pela imprensa nacional, que apontam a possibilida-
de da existência de preços abusivos na obra de reforma que está sendo 
realizada em um dos apartamentos funcionais pertencentes ao Senado. 
Solicita que sejam prestados esclarecimentos à opinião pública, quanto 
aos atos administrativos da Mesa Diretora que estão sendo, neste mo-
mento, colocados em dúvida. DSF 28/3/1996 p. 5003.

•	Avaliação histórica da decadência econômica do Estado do Rio de Janei-
ro, criando desesperança para sua população. DSF 29/3/1996 p. 5233.

•	Avanços do SEBRAE no apoio às micro e pequenas empresas. DSF 
30/3/1996 p. 5445.

•	Considerações acerca do orçamento participativo, adotado pelas admi-
nistrações municipais e estaduais do Partido dos Trabalhadores. DSF 
3/4/1996 p. 5769.

•	Dia Mundial da Saúde. Difícil situação da saúde pública no Brasil. DSF 
11/4/1996 p. 6029.

•	Reduzidas dotações orçamentárias para finalização das etapas de im-
portação do complexo portuário e industrial de Sepetiba, Estado do 
Rio de Janeiro. DSF 12/4/1996 p. 6153.

•	Anunciando o julgamento dos policiais militares acusados do assas-
sinato de oito menores na chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, 
no próximo dia 29. Participação de Sua Excelência na reunião com 
organizações não governamentais para formar o “Fórum contra a Im-
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punidade”, em que foi divulgado um manifesto intitulado “Mais uma 
vez a impunidade?”. DSF 17/4/1996 p. 6430.

•	Participação de Sua Excelência, ontem, no “Seminário Contra Explora-
ção Sexual de Crianças e Adolescentes nas Américas”. DSF 18/4/1996 
p. 6500.

•	Solidarizando-se com as famílias enlutadas pelo massacre dos sem 
terra no Pará. Comemoração, amanhã, do Dia do Índio. A grave ques-
tão indígena no País. DSF 19/4/1996 p. 6544.

•	Homenagem ao Dia do Índio. DSF 24/4/1996 p. 6776.
•	Manifestação sobre o confronto entre os sem terra e a polícia, no Estado 

do Pará. DSF 26/4/1996 p. 7162.
•	Julgamento dos acusados da chacina da Candelária. Testemunho das 

vítimas da chacina da favela de Vigário-geral. Combate à violência ur-
bana e rural. DSF 30/4/1996 p. 7386.

•	Dia Internacional do Trabalho. DSF 1o/5/1996 p. 7480.
•	Dia Nacional da Mulher, comemorado no último dia 30 de abril. DSF 

3/5/1996 p. 7526.
•	Homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. DSF 8/5/1996 p. 7633.
•	Considerações sobre a Medida Provisória 1.415, de 1996, especialmente 

no que diz respeito à instituição da contribuição previdenciária para os 
funcionários inativos da União. DSF 9/5/1996 p. 7697.

•	Preocupação com os Direitos Humanos no Brasil. Homenagem à Se-
nadora Marina Silva pelo papel de defensora dos povos da floresta. 
DSF 10/5/1996 p. 7796.

•	Transcurso, ontem, do Dia do Enfermeiro. DSF 14/5/1996 p. 7982.
•	Comemoração do dia 13 de maio, aniversário da abolição da escrava-

tura. DSF 15/5/1996 p. 8027.
•	Repúdio à possibilidade de utilização de moeda podre para a compra 

da Light. DSF 16/5/1996 p. 8128.
•	Considerações sobre a privatização da Light. DSF 22/5/1996 p. 8480.
•	Comemoração do Dia Mundial das Comunicações. Privatização da 

Light no Rio de Janeiro. DSF 23/5/1996 p. 8592.
•	Anulação pelo Supremo Tribunal Federal da condenação de estuprador, 

imposta pela Justiça de Minas Gerais. DSF 24/5/1996 p. 8707.
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•	Questionando os percentuais de inflação divulgados pelos economistas 
do Governo Federal e o reajuste do salário-mínimo. DSF 29/5/1996 
p. 8906.

•	Participação de Sua Excelência no Tribunal Nacional para o julgamento 
da chacina de Eldorado do Carajás. A questão da reforma agrária no 
País. DSF 30/5/1996 p. 9024.

•	Lamentando as mortes de idosos ocorridas na clínica Santa Genoveva, 
no Estado do Rio de Janeiro. DSF 5/6/1996 p. 9387.

•	Transcurso hoje do Dia Mundial do Meio Ambiente. Preocupação 
com déficit habitacional no Brasil, tema da “Conferência Habitat 2”, 
promovida pela ONU. DSF 6/6/1996 p. 9492.

•	Homenagem aos 13 anos da Rede Manchete. DSF 6/6/1996 p. 9449.
•	Sofrimento causado pelo recrudescimento da violência urbana. DSF 

8/6/1996 p. 9566.
•	Visita de Sua Excelência à clínica Santa Genoveva, no Estado Rio de 

Janeiro, em face das mortes de idosos ali internados. DSF 12/6/1996 
p. 9624.

•	Instalação da CPI destinada a apurar denúncias sobre o trabalho de 
crianças e adolescente no Brasil. DSF 13/6/1996 p. 9783.

•	Relatando dossiê elaborado pelo Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação. DSF 14/6/1996 p. 9961.

•	Recebimento de relatório da Comissão de Saúde da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio de Janeiro sobre visitas a diversas clínicas de 
saúde. Visita à Casa de Saúde Humaitá (RJ) pela Comissão Temporária 
do Senado Federal, que investiga mortes de idosos na clínica Santa Ge-
noveva – RJ. Política de saúde para atendimento domiciliar. Medidas 
a serem adotadas pelos órgãos responsáveis a partir de condições legais 
criadas pelo Congresso Nacional. DSF 19/6/1996 p. 10172.

•	Regulamentação das rádios comunitárias. DSF 20/6/1996 p. 10406.
•	Preocupações de Sua Excelência com o desenvolvimento das apurações 

da morte do empresário Paulo César Farias. Tratamento desumano aos 
idosos do País. Os direitos da empregada doméstica. Desempenho da 
Comissão Temporária destinada a acompanhar, in loco, os atos, fatos 
e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica Santa Genoveva, 
no Bairro de Santa Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do 
Rio de Janeiro. DSF 28/6/1996 p. 10894.
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•	Consideração a respeito do relatório sobre o desenvolvimento humano 
no Brasil – 1996, do programa das Nações Unidas sobre desenvolvi-
mento. DSF 29/6/1996 p. 11112.

•	Surto de hepatite no Estado do Rio de Janeiro. Solicitando a atenção 
do Ministério da Saúde para com o preço do tratamento de doentes de 
hepatite. Satisfação de Sua Excelência com a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado 31, de 1996, que dispõe sobre o regime tributário das 
microempresas e empresas de pequeno porte, e dá outras providên-
cias. Comentários acerca de diversos temas nacionalmente discutidos, 
principalmente os dados apontados no relatório de desenvolvimento 
humano – 1996, elaborado pelo PNUD, órgão da ONU e o patrocínio 
de viagem de parlamentares do Estado do Rio de Janeiro às Olimpíadas 
de Atlanta. DSF 23/7/1996 p. 12860.

•	Saudando o Indesp, braço executivo do Ministério Extraordinário dos 
Esportes, pelo trabalho que vem realizando. Regozijo pela participação 
brasileira nos jogos paraolímpicos, a realizarem-se no próximo mês em 
Atlanta/EUA. Comentários acerca do poder da comunicação, a exemplo 
da cena mostrada na novela Rei do Gado de um senador discursando 
sobre reforma agrária. Impacto racista da música Veja os cabelos dela, 
de Tiririca. DSF 24/7/1996 p. 13058.

•	Atuação de Sua Excelência no Congresso Nacional, em prol dos 
afro-brasileiros ou afrodescendentes. Conquistas dos movimentos 
negros, visando a redução das desigualdades entre negros e brancos. 
Relatório relativo à saúde do GTI – Grupo Interministerial para a 
Elaboração de Políticas para a Valorização da População Negra. DSF 
26/7/1996 p. 13270.

•	Destacando a atuação dos atletas brasileiros nas Olimpíadas. Candi-
datura da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2004. 
DSF 27/7/1996 p. 13297.

•	Elogios às realizações do Governo do Distrito Federal. Desafios do 
Governo Cristovam Buarque na reestruturação da saúde pública. DSF 
30/7/1996 p. 13327.

•	Registrando o envio de expediente ao Ministro da Justiça e outras au-
toridades, contra a música Veja os cabelos dela, do cantor Tiririca, para 
que responda por crime de racismo. DSF 30/7/1996 p. 13336.
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•	Dificuldades enfrentadas pelas pequenas e médias empresas brasileiras. 
Comentários acerca da explosão de bomba no parque centenário, em 
Atlanta e do acidente com o avião da empresa Twa, também ocorrido 
nos Estados Unidos. Sugerindo a convocação do Ministro Adib Jatene 
para nova audiência na Comissão Temporária Interna destinada a apurar 
in loco os atos, fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica 
Santa Genoveva, em virtude de declarações a ele atribuídas e publicadas 
em artigo do jornal Folha de S.Paulo de hoje, intitulado “Juiz convoca 
Jatene a dar depoimento”. DSF 31/7/1996 p. 13358.

•	Aprovação pelo Senado de projetos de lei que dispõem sobre o regi-
me tributário e institui o Estatuto da Microempresa e de Empresas de 
Pequeno Porte. DSF 1o/8/1996 p. 13381.

•	Legislação obsoleta e discriminatória que regula a relação de trabalho 
doméstico. Apelo à aprovação pelo Senado do Projeto de Lei da Câ-
mara 41, de 1991, que disciplina o regime de trabalho da categoria dos 
trabalhadores domésticos. DSF 7/8/1996 p. 13531.

•	Parabenizando o Senado pela aprovação nesta tarde, do Projeto de 
Lei da Câmara 41, de 1991, há cinco anos tramitando na Casa. DSF 
7/8/1996 p. 13551.

•	Homenagens aos atletas que participaram das Olimpíadas de Atlanta. 
Lamentando o atentado à embaixada da Nigéria em Brasília e a morte 
de um brasileiro por espancamento em Buenos Aires, Argentina. DSF 
9/8/1996 p. 13700.

•	Preocupação da comunidade de Hortolândia com as consequências da 
decisão do secretário de transportes de São Paulo de prolongar a rodovia 
dos Bandeirantes, cortando o seu perímetro urbano. DSF 10/8/1996 
p. 13784.

•	Registrando a presença em Brasília, ontem, da articulação nacional de 
luta das mulheres pela reforma agrária e contra a violência no campo. 
DSF 14/8/1996 p 13882.

•	Razões para a apresentação de projeto de lei, de autoria de Sua Excelên-
cia que dispõe sobre a simplificação do recolhimento das contribuições 
sociais e dos encargos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho 
doméstico, institui e fixa limite de dedução na declaração anual de 
rendimentos de pessoa física de gastos com trabalhadores domésticos 
e dá outras providências. DSF 15/8/1996 p. 13951.
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•	Declaração de Chapultepec, documento elaborado durante a “Confe-
rência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão”, realizada no Mé-
xico. DSF 16/8/1996 p. 14155.

•	Considerações sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
especialmente do sexo feminino. Participação de Sua Excelência como 
vice-presidente, na Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou 
a prostituição infanto-juvenil, na Câmara dos Deputados, em 1994. 
Realização do “Congresso Mundial contra a Exploração Sexual e Co-
mercial de Crianças”, entre os dias 27 e 31 de agosto, em Estocolmo, 
Suécia. Lamentando a ausência de representantes do Senado no refe-
rido congresso. DSF 22/8/1996 p. 14724.

•	Encaminhando à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a gratuida-
de de exames de DNA, para instruir processos de paternidade. DSF 
23/8/1996 p. 14766.

•	Preocupação com os meninos de rua do Rio de Janeiro. Necessidade 
urgente da realização de ações sociais conjuntas – poder público, so-
ciedade civil e políticos – no sentido de fazer frente à terrível realidade 
desses meninos de rua. Defesa de auxílio financeiro às famílias pobres, 
como forma eficaz de reduzir a situação da marginalização infantil, a 
exemplo do programa desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal. 
Levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município do Rio, que vai detectar as áreas de riscos, onde estão esses 
meninos e meninas de rua desempregados. DSF 23/8/1996 p. 14760.

•	Análise da Proposta de Emenda à Constituição 30, de 1996, que mo-
difica o artigo 34 e o título VIII, capítulo III, seção I, da Constituição 
Federal, e o artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias. 
DSF 29/8/1996 p. 15071.

•	Marginalização e discriminação dos portadores de deficiências físicas 
e mentais. DSF 30/9/1996 p. 15087.

•	Homenagem pelo cinquentenário da FENAJ – Federação Nacional 
dos Jornalistas Profissionais. DSF 11/9/1996 p. 15621.

•	Tecendo comentários a projeto de lei da Câmara que coíbe a receptação 
de roubo ou furto de veículos e carros de transporte. DSF 11/9/1996 
p. 15676.
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•	Expressiva votação do Partido dos Trabalhadores nas eleições munici-
pais, ressaltando a importância da participação das mulheres no pro-
cesso eleitoral. DSF 9/10/1996 p. 16637.

•	Congratulando-se com o funcionário Vicente Francisco do Espírito 
Santo, readmitido por sentença judicial na Centrais Elétricas do Sul 
do Brasil S/A – Eletrosul, que fora demitido por racismo, e com os 
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho pela decisão de reintegrá-lo 
a empresa. DSF 10/10/1996 p. 16666.

•	Transcurso, hoje, do Dia Nacional de Combate à Violência Contra 
a Mulher. Justificando a apresentação do Projeto de Lei do Sena-
do 229/96, que dispõe sobre os crimes de violência doméstica. DSF 
11/10/1996 p. 16792.

•	Assinalando a passagem do Dia da Criança. Grito de alerta sobre a si-
tuação das crianças no Brasil. Problemática dos meninos e meninas de 
rua. Premência da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
DSF 15/10/1996 p. 16969.

•	Transcurso do Dia do Professor. Problema da educação no Brasil. DSF 
16/10/1996 p. 17048.

•	Dia Mundial da Alimentação. DSF 17/10/1996 p. 17075. 
•	Regozijo com o anúncio dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, os 

Srs. Dom Carlos Filipe Ximenes Belo e José Ramos-horta, líderes da 
resistência de Timor Leste. Histórico das tentativas indonésias de anexar 
o Timor Leste. Apelo pela liberdade do Sr. Xanana Gusmão, que está 
preso em Jacarta. DSF 18/10/1996 p. 17163.

•	Sucesso do Programa Bolsa-Escola, concebido pelo Partido dos Tra-
balhadores e colocado em prática em vários municípios e no Distrito 
Federal. DSF 19/10/1996 p.17268.

•	Aspectos do desemprego mundial. Posição contrária de Sua Excelência 
às medidas provisórias relativas à demissão de servidores públicos. DSF 
23/10/1996 p. 17401.

•	Posicionamento contrário do Partido dos Trabalhadores à reeleição dos 
atuais ocupantes de cargos executivos. Defendendo a agilização da tra-
mitação da proposta de emenda à Constituição que fixa novo modelo 
para emissão de medidas provisórias. DSF 25/10/1996 p. 17656.

•	Saudação à delegação de parlamentares do Haiti, em visita ao Senado. 
DSF 31/10/1996 p. 17834.
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•	Preocupação com a saúde pública no Brasil e com as crianças de rua. 
DSF 31/10/1996 p. 17863.

•	Participação de Sua Excelência nos eventos comemorativos aos 50 anos 
do UNICEF de El Salvador. Expressando suas impressões sobre o pro-
cesso de paz e de reconstrução democrática naquele país. Importância 
da integração diplomática entre Brasil e El Salvador. DSF 1o/11/1996 
p. 17950.

•	Lamentando a queda do avião da TAM, e o envio de condolências às fa-
mílias. Violência na cidade do Rio de Janeiro. DSF 1o/11/1996 p. 17920.

•	Homenagem à comunidade cristã-evangélica brasileira, pelo transcurso 
dos 479 anos da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. 
DSF 2/11/1996 p. 18047.

•	Dia do Cinema Brasileiro, comemorado no último dia quatro, a pro-
pósito da realização do vigésimo nono “Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro”. DSF 7/11/1996 p. 18193.

•	Denunciando a superlotação e a falta de uma equipe médica adequada 
no Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado em Niterói, Es-
tado do Rio de Janeiro, fato este que culminou na morte de 11 crianças 
recém-nascidas, nos últimos 15 dias. DSF 9/11/1996 p. 18317.

•	Posição contrária de Sua Excelência a projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional, extinguindo o Programa de Alimen-
tação do Trabalhador – PAT. DSF 13/11/1996 p. 18376.

•	Realização, em Roma, da “Cúpula Mundial Sobre a Nutrição e Ali-
mentação”, promovida pela Agência das Nações Unidas para a Agricul-
tura e Alimentação – FAO. Redução, pelos dirigentes mundiais e bancos 
de desenvolvimento, da ajuda necessária ao incremento da agricultura, 
produção e comercialização de alimentos. Relatório do Banco Mundial 
que destaca a crise da produtividade de alimentos. DSF 15/11/1996 p. 
18456.

•	Registrando a visita ao Congresso Nacional do reverendo Jesse Jack-
son, pastor e Senador norte-americano, que fará palestra no auditório 
Petrônio Portella do Senado Federal, nesta sexta-feira, onde abordará 
o tema “Perspectivas para o Ano 2000: Cidadania para os Excluídos”. 
DSF 20/11/1996 p. 18604.

•	Comemoração dos 50 anos de instituição do Comitê de Imprensa do 
Senado Federal. DSF 21/11/1996 p. 18670.
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•	Homenagens a Zumbi dos Palmares e a Chica da Silva. DSF 22/11/1996 
p. 18767.

•	Considerações sobre os temas analisados na “Cúpula Mundial Sobre 
Alimentação”. Programa Brasileiro de Segurança Alimentar. Encami-
nhando à Mesa projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de 
substitutos correlacionados e dá outras providências. DSF 22/11/1996 
p. 18761.

•	Considerações a respeito do incidente ocorrido no último dia 21, en-
volvendo o jovem Panawe Massama e soldados da Polícia Militar do 
Distrito Federal. DSF 27/11/1996 p. 19021.

•	Homenagem pelos 100 anos do início da Guerra de Canudos. DSF 
27/11/1996 p. 18983.

•	Discordância de Sua Excelência da possível privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, empresa estratégica para o desenvolvimento e a 
soberania nacional. DSF 28/11/1996 p. 1911.

•	Declarações do Sr. Pio Guerra, novo presidente do Sebrae, identificadas 
como manifestação explícita de discriminação e racismo contra Sua 
Excelencia. DSF 29/11/1996 p. 19324.

•	Visita da Comissão do Comitê Olímpico Internacional ao Rio de Janei-
ro, ocasião em que foi apresentado o projeto para sediar as Olimpíadas 
2004. DSF 29/11/1996 p. 19241.

•	Conquista recente da democracia brasileira. Direito do cidadão na fisca-
lização do poder público. Desempenho do Ministro Extraordinário dos 
Esportes. Acusações infundadas de irregularidade no Indexa – Instituto 
Nacional dos Desportos. DSF 30/11/1996 p. 19400.

•	Transcurso, no último dia 27 de novembro, do Dia Nacional de Com-
bate ao Câncer. DSF 4/12/1996 p. 19581.

•	Críticas e elogios contidos no relatório anual da Human Rights Watch 
sobre a violência policial no país e suas consequências junto à popula-
ção, prejudicando a imagem do Brasil perante a comunidade interna-
cional. DSF 6/12/1996 p. 19858.

•	Comemoração, hoje, dos 48 anos da aprovação da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU. DSF 
11/12/1996 p. 20137.

•	Dia Mundial da Declaração dos Direitos Humanos, transcorrido no 
dia de ontem. DSF 12/12/1996 p. 20266.
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•	Conclamando os parlamentares a derrubarem o veto a artigo de projeto 
de lei de concessão aprovado pelo Congresso Nacional, que garante 
às pequenas empresas fazerem parte do conselho do SEBRAE. DSF 
12/12/1996 p. 20293.

•	Conclamando o Congresso Nacional a derrubar o veto presidencial ao 
artigo 27 do Projeto de Lei de conversão, referente à Medida Provisória 
1.526, de 1996, transformada na Lei 1.317, de 1996, que exclui os mi-
croempresários de representação no conselho deliberativo do Sebrae. 
DSF 13/12/1996 p. 20432.

•	Viagem de Sua Excelência a Alemanha, para participar de campanha 
organizada por organizações não-governamentais contra o trabalho 
infantil. Exploração de crianças nas plantações de laranja no País. DSF 
14/12/1996 p. 20646.

•	Mensagem de Natal. Analogia entre o Natal e os desafios sociais a 
serem superados no Brasil. DSF 17/12/1996 p. 20703.

•	Conquistas sociais, culturais e políticas no século XX. Reflexões sobre 
os quase 100 anos da Academia Brasileira de Letras, que será comemo-
rado no próximo ano. Eleição da escritora Nelida Piñon à presidência 
da Academia, verdadeiro avanço e reconhecimento do papel feminino 
na sociedade literária contemporânea e na conquista de espaços sociais. 
DSF 18/12/1996 p. 20848.

•	Justificando a apresentação e solicitando o apoio dos Srs. Senadores no 
sentido de acolherem os Projetos de Lei do Senado 271 e 273, de 1996, 
de sua autoria, que dispõem sobre a instituição do Programa Nacional 
de Segurança Alimentar e dá outras providências, e que institui o es-
tudo dos direitos humanos na formação policial respectivamente. DSF 
20/12/1996 p. 21035.

•	Catástrofes no Estado do Rio de Janeiro, em virtude das chuvas de 
janeiro. Problemática da política habitacional do País. Solidariedade de 
Sua Excelência às famílias dos vitimados nas enchentes nos municípios 
dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. DSF 8/1/1997 p. 24.

•	Lamentando as circunstâncias e os fatos que envolveram o crime ocor-
rido em frente à favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que vitimou 
a professora Célia Maria Sábado Seabra e o representante de vendas 
Sérgio de Matos Rabetim. Carência de políticas sociais na área de edu-
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cação e na área de segurança alimentar. Premência de um novo conceito 
de segurança pública. DSF 9/1/1997 p. 71.

•	Defendendo a realização de plebiscito para decidir sobre a reeleição. 
Participação de Sua Excelencia, hoje, em um ato contra a reeleição re-
alizado no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, com a 
participação de políticos, sindicalistas, estudantes e representantes da 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Entendimento da OAB con-
cernente a ilegitimidade da reeleição, sem a prévia aprovação popular. 
DSF 15/1/1997 p. 2236.

•	Participação de Sua Excelência e de várias outras personalidades e no-
mes ilustres da sociedade brasileira no evento promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, contrário à privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Destaque à abundância de riquezas minerais e à 
posição estratégica da referida empresa, como verdadeira agência de 
desenvolvimento nacional. DSF 16/1/1997 p. 2299.

•	Lamentando a humilhação sofrida pela Sra. Adriana Müller nas depen-
dências do Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, configurando 
preconceito racial, por se tratar de uma mulher negra. DSF 17/1/1997 
p. 2513.

•	Prejuízos causados pelas chuvas do último dia dez de janeiro na Cidade 
de Deus, no Rio de Janeiro. Audiência com o Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, em que Sua Excelência expôs as preocupações das 
famílias dos menores infratores internos do Instituto Padre Severino, 
no que se refere à superlotação, à falta de um programa pedagógico 
e à convivência de primários e reincidentes naquela instituição. DSF 
17/1/1997 p. 2508.

•	Congratulando-se com o Presidente da autoridade nacional palestina, 
Yasser Arafat, e o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 
pelos esforços de paz entre palestinos e israelenses. DSF 21/1/1997 p. 
2663.

•	Solicitando o apoio dos Srs. Senadores para a aprovação do Projeto de 
Resolução 4/97, que concede recursos para o projeto de ampliação e 
modernização do porto de Sepetiba. DSF 22/1/1997 p. 2800.

•	Defesa da permanência da representação do Senado Federal no Rio de 
Janeiro. DSF 22/1/1997 p. 2726.

Se
na

do
ra

 B
en

ed
ita

 d
a 

Si
lv

a 
– 

R
J



142

•	Homenageia o advogado, jornalista, escritor, político, administrador, 
acadêmico e estadista Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, pelo 
transcurso do centenário de seu nascimento. DCN 23/1/1997 p. 33.

•	Importância do cooperativismo para a organização da sociedade e para 
o desenvolvimento da cidadania. Lançamento, nesta semana, no Estado 
do Rio de Janeiro, do programa Rio Cooperativa. DSF 29/1/1997 p. 
3257.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do escritor e acadêmico Anto-
nio Callado. DSF 30/1/1997 p. 3411.

•	Referências ao pronunciamento do orador que a antecedeu na tribuna. 
Protestando contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
DSF 31/1/1997 p. 3557.

•	Lamentando o falecimento do cantor pernambucano Francisco Assis 
França, o Chico Science. DSF 5/2/1997 p. 3811.

•	Saudando a nova Mesa Diretora do Senado Federal. Comentando o 
discurso do Senador Ney Suassuna e posicionando-se contrariamente 
à alteração constitucional pretendida por Sua Excelência DSF 6/2/1997 
p. 3872.

•	Crescente índice de violência em todas as camadas sociais brasileiras. 
Lamentando as cenas de violência transmitidas recentemente pelo pro-
grama Fantástico, em que uma ação policial na cidade de São Paulo 
provocou o assassinato violento de um pai de família. Apelando para 
que seja feita justiça neste acontecimento. Conclamando aos governos 
estaduais para que desenvolvam uma melhor política no tocante à pre-
paração dos seus policiais militares. DSF 7/2/1997 p. 3964.

•	Emocionado pronunciamento em homenagem ao Senador Darcy Ri-
beiro. DSF 21/2/1997 p. 4197.

•	Elogios à Universidade do Rio de Janeiro pelo sucesso alcançado na 
realização do maior vestibular isolado do país em 1997. Necessidade da 
liberação de recursos para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
– UERJ. Destacando a importância de programa daquela universidade 
voltado para o idoso. DSF 27/2/1997 p. 4622.

•	Campanha da Fraternidade da CNBB, com o tema “A Fraternidade e 
os Encarcerados”. Defendendo a reformulação do sistema penitenciário 
brasileiro. DSF 28/2/1997 p. 4694.
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•	Homenagem ao novo representante da comunidade afro-brasileira no 
Senado Federal, Senador Abdias Nascimento, que substitui o Senador 
Darcy Ribeiro na bancada do Rio de Janeiro. DSF 5/3/1997 p. 4938.

•	Transcurso do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8. DSF 
6/3/1997 p. 5018.

•	Homenageia o Dia Internacional da Mulher. DCN 6/3/1997 p. 2412.
•	Importância do Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas de 2004. Homena-

gem ao reverendo Manoel Ferreira, que passou a integrar a Academia 
Evangélica de Letras do Brasil. DSF 7/3/1997 p. 5054.

•	Homenagem ao reverendo Manoel Ferreira, líder da Convenção Na-
cional de Ministros das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de 
Janeiro, que integra, a partir de hoje, a cadeira de número três da Aca-
demia Evangélica de Letras do Brasil. DSF 8/3/1997 p. 5129.

•	Direitos Humanos. Preocupação mundial com o exercício da cidadania, 
com a justiça social e com os direitos humanos. Conclamando a todos 
a uma meditação profunda sobre a justiça social no nosso País. DSF 
12/3/1997 p. 5482.

•	Cerceamento do efetivo exercício da cidadania aos favelados, às mulhe-
res, aos negros, aos índios e outros segmentos da sociedade. Violência 
sistemática contra os direitos humanos no Brasil, a despeito das con-
quistas e inovações contidas na Constituição de 1988. DSF 18/3/1997 
p. 5961.

•	Repercussão internacional da Comissão Parlamentar de Inquérito dos 
Precatórios. DSF 19/3/1997 p. 5990.

•	Objetivos e resultados da Rio+5, campanha global concebida para 
promover o desenvolvimento sustentável da agenda a ação – dentro 
do espírito da Rio/Eco 92 e em preparação para o próximo milênio. 
Inobservância das propostas e sugestões da Eco 92 pela maioria dos 
governos do planeta. Lentidão na despoluição da Baía de Guanabara 
e do rio Paraíba do Sul. Convicção de Sua Excelênciade que os 18 
princípios da Carta da Terra, para salvar o planeta, são realmente uma 
proteção a todas as formas de vida, aos direitos humanos e à erradicação 
da pobreza. DSF 20/3/1997 p. 6066.

•	Posicionamento contrário à privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce, devido a sua importância para a soberania do Brasil. DSF 
21/3/1997 p. 6210.
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•	Comemoração do Dia Internacional pela Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação Racial. DSF 21/3/1997 p. 6181.

•	Comemoração, ontem, do Dia Internacional para Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial. Enfoque das realidades histórico-
-sociais, ocorridas no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos, que 
geraram comportamentos discriminatórios diferenciados em relação ao 
negro, na busca de elementos que possam fundamentar uma política 
de superação do racismo, numa perspectiva de construção do futuro e 
de contribuição para o século que em breve se inicia. DSF 22/3/1997 
p. 6248.

•	Encaminhando à Mesa projeto de lei que regulamenta a experimen-
tação técnico-científica na área de engenharia genética, vedando os 
procedimentos que visem à duplicação do genoma humano com a 
finalidade de obtenção de clones de embriões e seres humanos, e dá 
outras providências. DSF 25/3/1997 p. 6532.

•	Tecendo alguns questionamentos quanto à ameaça que pesa sobre 
as mulheres brasileiras, a propósito de declaração do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, que apontou 1997 como o ano da saúde. 
“Declaração da Glória”, documento formulado por ocasião do “VIII 
Encontro Internacional Mulher e Saúde”, realizado na cidade do Rio 
de Janeiro. Comentários sobre as alegações do Ministro Carlos César 
de Albuquerque, a respeito de seus objetivos em conter o desperdício 
de recursos destinados à saúde e sobre a inclusão de uma matéria no 
currículo de medicina das universidades, para a formação do médico 
de família. DSF 26/3/1997 p. 6563.

•	Tortura e extorsão praticada por policiais militares em Diadema, São 
Paulo, e no Rio de Janeiro. Transcrição nos Anais, de matéria intitulada 
“Os Destinos de Rambo e de Josino”, de Marceu Vieira, publicada 
pelo Jornal do Brasil, de ontem, na coluna “Coisas da Política”. DSF 
9/4/1997 p. 7344.

•	Transcurso, ontem, do Dia Mundial de Combate ao Câncer. DSF 
10/4/1997 p. 7427.

•	Considerações sobre declarações do presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores Domésticos – CNTD, Sr. Antônio Ferreira 
Barros, que afirmou ser a aprovação do projeto de lei de autoria de 
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Sua Excelência, concernente ao trabalho doméstico, puro marketing 
pessoal. DSF 11/4/1997 p. 7493.

•	Solicitando apoio dos senadores ao Projeto de Lei do Senado 273, de 
1996, de sua autoria, que institui o estudo dos direitos humanos na 
formação policial. DSF 12/4/1997 p. 7636.

•	Instalação do governo de unidade e reconciliação de Angola, no dia 11 
de abril. Papel desempenhado pelo Brasil em favor da paz e da recon-
ciliação nacional em Angola. DSF 16/4/1997 p. 7800.

•	Chegada a Brasília da “Marcha dos trabalhadores rurais sem terra pela 
reforma agrária, emprego e justiça”. Comentários ao documento bases 
de uma proposta do PT para o desenvolvimento agrícola nacional. DSF 
17/4/1997 p. 7864.

•	Ressaltando o lado poético da marcha dos sem terra sobre Brasília. 
Necessidade da reforma agrária. Poesia de Márcio Abip, intitulada “A 
Marcha”, “Manifesto da Marcha” e “Marcha dos Sem Terra”. DSF 
18/4/1997 p. 8004.

•	Morte criminosa do índio pataxó Galdino, em Brasília. Comemoração 
do Dia do Índio. Decisão do Supremo Tribunal Federal, relativamente 
ao leilão da Vale do Rio Doce. DSF 23/4/1997 p. 8283.

•	Homenagem ao centenário de nascimento de Alfredo da Rocha Viana 
Júnior – Pixinguinha. DSF 24/4/1997 p. 8343.

•	Comentando as conclusões do relatório da Comissão Especial Tem-
porária destinada a acompanhar in loco os atos, fatos e circunstâncias 
que envolvem a tragédia da Clínica Santa Genoveva, no bairro de Santa 
Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do Rio de Janeiro. DSF 
25/4/1997 p. 8490.

•	Significado político-social da data de 21 de abril, durante a qual é pres-
tada homenagem a Tiradentes e comemorada a inauguração de Brasília. 
DSF 25/4/1997 p. 532.

•	Razões legais e estratégicas que recomendam a suspensão da privatiza-
ção da Companhia Vale do Rio Doce. DSF 1o/5/1997 p. 8885.

•	Comemorações do Dia do Trabalho, ressaltando a importância do Mo-
vimento dos Sem Terra e a triste realidade da exploração do trabalho 
infantil no País. DSF 3/5/1997 p. 8935.

•	Perda irreparável do educador Paulo Freire. DSF 7/5/1997 p. 9090.
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•	Lamentando a realização do leilão da Companhia Vale do Rio Doce. 
Indignação com o sequestro dos equipamentos da Radio Comunitária 
Novos Rumos, de Queimados, Rio de Janeiro. DSF 7/5/1997 p. 9133.

•	Homenagem à memória do educador Paulo Freire. DSF 8/5/1997 p. 9169.
•	Parabenizando a Juíza Salete Maccaloz pela concessão de liminar sus-

pendendo o leilão da Companhia Vale do Rio Doce, de acordo com 
matéria publicada no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, sob o título 
“Polêmica é o nome dela”. Artigo jornal O Dia, sob o título “Lei do 
Silêncio para os Evangélicos”, segundo o qual a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente no Rio de Janeiro poderá fechar igrejas, caso venham 
a fazer muito barulho durante as pregações. DSF 8/5/1997 p. 9174.

•	Gravidade do problema de exploração sexual e da prostituição infanto-
-juvenil no Brasil. DSF 9/5/1997 p. 9244.

•	Comemoração dos 110 anos de nascimento do escritor brasileiro Afon-
so Henriques de Lima Barreto. DSF 14/5/1997 p. 9527.

•	Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. DSF 14/5/1997 p. 9624.
•	Elogios à iniciativa do jornal O Dia, convocando autoridades, cidadãos, 

cientistas sociais, policiais, jornalistas, políticos, juristas e magistrados 
para discutirem o problema da violência urbana no Estado do Rio de 
Janeiro. DSF 15/5/1997 p. 9655.

•	Posição favorável à instalação da CPI para investigação das denúncias de 
compra de votos, durante a votação da emenda da reeleição na Câmara 
dos Deputados. Indignação com o Prefeito do Município de Pirajuí/SP, 
Sr. José Ortega, pelo constrangimento imposto a uma criança negra de 
oito anos, solta nua no meio de um rodeio. DSF 21/5/1997 p. 10135.

•	Dia do Assistente Social, transcorrido no último dia 15. Processo de 
organização da “II Conferência Nacional de Assistência Social”, que 
terá como atribuição principal avaliar a situação do setor e propor di-
retrizes para seu aperfeiçoamento. DSF 22/5/1997 p. 10170.

•	Visita ao Congresso Nacional da Comissão do Movimento Pró-Royal-
ties, visando alterar o Projeto de Lei 2.142, de 1996, que aumenta o 
percentual de royalties dos municípios produtores de petróleo. DSF 
27/5/1997 p. 10547.

•	Comemora o Dia da África. DSF 28/5/1997 p. 10581.
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•	Comemoração, hoje, do Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mu-
lher e do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Premên-
cia na adoção de políticas públicas de saúde. DSF 29/5/1997 p. 10683.

•	Participação de Sua Excelência no “XV Congresso de Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresa”, em Aracaju, Sergipe. DSF 4/6/1997 
p. 10857.

•	Apresentando à Mesa projeto de lei que altera o artigo 229 da Lei 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que dispõe sobre o combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes. DSF 5/6/1997 p. 10938.

•	Inaceitável convivência do chamado ouro negro com o desemprego e 
a miséria no Município de Campos/RJ. Considerações sobre aspectos 
gerais do desenvolvimento econômico-social do norte e noroeste flu-
minense, questionando a paralisação das obras da Universidade Esta-
dual do Norte Fluminense. DSF 5/6/1997 p. 10898.

•	Preocupações e constatações de Sua Excelência acerca da cisão da área 
nuclear de Furnas e consequente incorporação do patrimônio corres-
pondente à Nuclean. Considerações a respeito da privatização do setor 
elétrico brasileiro. DSF 11/6/1997 p. 11204.

•	Justificando a apresentação do Projeto de Lei do Senado 106, de 1997, 
lido na presente sessão. DSF 12/6/1997 p. 11242.

•	Prostituição infanto-juvenil. DSF 14/6/1997 p. 11466.
•	Observações a propósito da tese, insistentemente veiculada nos dias de 

hoje, acerca da imperiosa necessidade de se proceder a determinadas re-
formas institucionais, a começar pela do Estado. Posicionamento de Sua 
Excelência sobre a Reforma Previdenciária. DSF 18/6/1997 p. 11776.

•	Contradições do processo de privatização do Banco do Estado do Rio 
de Janeiro – BANERJ. Posição contrária de Sua Excelência a esta priva-
tização. Parabenizando o Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo 
transcurso, hoje, de seu aniversário. DSF 19/6/1997 p. 11859.

•	Inexistência de um projeto e de diálogo que venham unificar a socie-
dade brasileira na defesa do interesse nacional. Momento de angústia 
vivido pelos funcionários da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
tendo em vista a suspensão de seus direitos trabalhistas obtidos por 
meio de sentença judicial, determinada pelo Poder Executivo. Processo 
de sucateamento das universidades públicas, com a ausência de recursos 
para a sua manutenção e a evasão de professores altamente qualifica-

Se
na

do
ra

 B
en

ed
ita

 d
a 

Si
lv

a 
– 

R
J



148

dos, temerosos com as perdas que adviriam por meio da aprovação da 
Reforma da Previdência. DSF 21/6/1997 p. 12075.

•	Comentando notícia publicada no jornal O Estado de S. Paulo, de 
sexta-feira passada, sob o título “Crédito corre o maior risco nestes 
17 anos”, sobre a inadimplência no crédito pessoal em decorrência do 
Plano Real. DSF 8/7/1997 p. 13340.

•	Defesa da estabilidade do servidor público. Referências ao pronuncia-
mento do Senador Bernardo Cabral, proferido na sessão de ontem, 
acerca do tema. DSF 9/7/1997 p. 13368.

•	Posição contrária de Sua Excelência ao parecer do Senador Beni Veras 
à proposta de emenda à Constituição que trata da Reforma Previden-
ciária. DSF 10/7/1997 p. 13725.

•	Recebimento de mensagem dos professores aposentados, solicitando ao 
Senado que não aprove o substitutivo Beni Veras no que diz respeito à 
quebra da paridade ativo-inativo à proposta de Reforma Previdenciária. 
DSF 16/7/1997 p. 14247.

•	Preocupação de Sua Excelência com a adoção ilegal de crianças 
brasileiras por estrangeiros, devido à denuncia de maus-tratos vei-
culadas no programa Globo Repórter da última sexta-feira. DSF 
18/7/1997 p. 14444.

•	Visita ao Brasil, na semana passada, do Presidente de Guiné-Bissau, 
Dr. João Bernardo Vieira. Histórico e perspectivas das relações Brasil 
– África. DSF 19/7/1997 p. 14624.

•	Análise do trabalho da SUNAB no atual contexto do país. Extinção da 
SUNAB por meio da Medida Provisória 1.576/97, que no entender de 
Sua Excelência é inoportuna. DSF 23/7/1997 p. 14801.

•	Notícia publicada no jornal O Globo, que traz dados do Unicef sobre 
o Brasil, mostrando que a vacinação está abaixo do ideal e a disparidade 
no acesso a água potável e ao saneamento básico à população. Ponto 
positivo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e aleitamento 
materno destacados pelo referido relatório. DSF 24/7/1997 p. 14930.

•	Leitura incorreta da Constituição, quando se exclui a possibilidade da 
criança ser amamentada, assim como, sendo filha de trabalhador ou de 
trabalhadora, ser assistida pelas instituições educacionais, ainda que da 
iniciativa privada, fato este que motivou Sua Excelência a apresentar 
um projeto de lei para corrigir tal distorção. Necessidade de uma cam-
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panha que vise resgatar a cidadania das crianças menos privilegiadas, 
vista não só sob a ótica econômica, mas, também, como uma questão 
social. DSF 25/7/1997 p. 15056.

•	Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e o Fim da Violência, da 
Injustiça Social e da Impunidade no Campo, a ser comemorado ama-
nhã. DSF 25/7/1997 p. 15110.

•	Repúdio e preocupação de Sua Excelência quanto à decisão do Presi-
dente norte-americano Bill Clinton, pondo fim ao embargo de arma-
mentos para a América Latina, imposto há mais de vinte anos, em 1978, 
pelo então Presidente Jimmy Carter. DSF 5/8/1997 p.15576.

•	Discussão travada hoje na Comissão Especial que estuda medidas legis-
lativas visando implementar no Brasil as decisões da “IV Conferência 
Mundial da Mulher”. DSF 6/8/1997 p. 15716.

•	Participação de Sua Excelência no VII Encontro do Foro de São Pau-
lo, realizado entre 31 de julho e 3 de agosto corrente, ocasião em que 
dirigentes de partidos e movimentos políticos de esquerda da América 
Latina e do Caribe se reuniram. Síntese do documento final elaborado 
no referido foro e propostas de resoluções apresentadas por S. Exa, 
relativamente à questão racial negra. DSF 7/8/1997 p. 15804.

•	Audiência pública convocada pela Comissão de Assuntos Sociais para 
a discussão dos problemas que afligem a Polícia Federal e a Polícia 
Militar, não apenas no que tange às reivindicações salariais, mas tam-
bém na questão da unificação e da municipalização das polícias. DSF 
7/8/1997 p. 15791.

•	Término, amanhã, da VI Semana Internacional do Aleitamento Ma-
terno. DSF 8/8/1997 p. 15888.

•	Parabenizando a eleição do economista Celso Furtado para a Academia 
Brasileira de Letras. DSF 9/8/1997 p. 15991.

•	Comemoração do Dia Nacional das Artes. DSF 13/8/1997 p. 16081.
•	Oitava edição da Bienal do Livro, em realização na cidade do Rio de Ja-

neiro. Enfatizando a importância das medidas e implementações adota-
das pela Secretaria de Comunicação da Casa, sob a direção do jornalista 
Fernando César Mesquita, no intuito de aperfeiçoar a imagem da ins-
tituição e dos parlamentares mas, principalmente, de melhor divulgar 
seus trabalhos junto à população brasileira. DSF 14/8/1997 p. 16254.
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•	Situação de inadimplência do estaleiro Verolme, que está na iminência 
de despedir 1.500 empregados. Apelo ao Ministro Francisco Dornel-
les, à Petrobras, ao BNDES e ao próprio Verolme, no sentido de que 
se busque uma solução para a manutenção desta empresa naval. DSF 
15/8/1997 p. 16421.

•	Homenagem póstuma ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. DSF 
15/8/1997 p. 16322.

•	Comentários à Proposta de Emenda à Constituição 19, de 1996, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. DSF 19/8/1997 
p. 16696.

•	Criticando notícias publicadas nos jornais sobre os entendimentos ha-
vidos entre a esquerda no Brasil, segundo as quais não há possibilidade 
de unificação dessas forças. DSF 19/8 p. 16648.

•	Considerações acerca da Proposta de Emenda à Constituição 33, de 
1996, de iniciativa do Presidente da República, que modifica o siste-
ma de Previdência Social, estabelece normas de transição e dá outras 
providências, e sobre o relatório do Senador Beni Veras. Posse hoje do 
pastor Albino Gonçalves Boaventura no Senado, em virtude do afasta-
mento temporário do titular, Senador Mauro Miranda. DSF 20/8/1997 
p. 16813.

•	Estratégias da política externa norte-americana, adotadas para a América 
Latina e seus desdobramentos, notadamente as declarações do Presi-
dente argentino Carlos Menem. Solidarizando-se com o discurso do 
Senador Jose Sarney, pronunciado ontem no Senado sobre o tema 
abordado por Sua Excelência. DSF 22/8/1997 p. 17060.

•	Dados estatísticos do IBGE, que demonstram a correlação entre a oferta 
de empregos, o nível de instrução e os melhores salários. Homenagem 
ao Senador Eduardo Suplicy que, em virtude de projeto de garantia de 
renda mínima, motivou outros parlamentares na apresentação de pro-
jetos de lei que visem criar um programa de complementação de renda 
para as famílias carentes, associadas à frequência escolar. Elogios à Se-
nadora Emília Fernandes, pela síntese aperfeiçoada, por meio de subs-
titutivo, aos diversos projetos que tratam da matéria. DSF 27/8/1997 
p. 17317.

•	Posicionamento contrário de Sua Excelência e do Partido dos Trabalha-
dores ao substitutivo da Reforma da Previdência, pelas suas distorções 
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na manutenção dos privilégios a certas categorias de trabalhadores. De-
fesa do desmembramento das diversas fontes de custeio da seguridade 
social, com o objetivo de quantificar e identificar, corretamente, os 
recursos financeiros para a Previdência Social, para a assistência social 
e para o atendimento da saúde pública. DSF 30/8/1997 p. 17660.

•	Formação de alianças entre as esquerdas para as eleições de 1998, como 
alternativa ao descomprometimento do Governo Federal com a área 
social e com a preservação do patrimônio da Nação brasileira, que vem 
sendo entregue ao capital internacional. DSF 2/9/1997 p. 17678.

•	Homenagem à memória de Lady Diana de Gales. DSF 3/9/1997 p. 
17928.

•	Situação crítica do estaleiro Verolme, em Angra dos Reis – RJ, com 
risco de demissão de trabalhadores. Aguardando audiência solicitada ao 
Ministro Francisco Dornelles para tratar do problema do Verolme, dos 
direitos dos seus empregados e de uma nova política para a indústria 
naval brasileira. DSF 4/9/1997 p. 18104.

•	Trajetória da luta dos movimentos em prol da reforma agrária em nosso 
País. DSF 5/9/1997 p. 18227.

•	Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, no período de um 
ano, em oito municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, so-
bre o conhecimento da população com relação aos direitos sociais, civis 
e políticos, garantidos na Constituição. Realização, entre os próximos 
dias 10 e 11, no Rio de Janeiro, do Seminário Internacional “Justiça e 
Cidadania”. DSF 9/9/1997 p. 18414.

•	Reunião de audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal com a presença de representantes dos tra-
balhadores e mutuários da ENCOL, dos presidentes da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil, com o fim de analisar a situação 
dos segmentos prejudicados com a insolvência daquela construtora e 
viabilizar uma possível negociação. DSF 10/9/1997 p. 18490.

•	Congratulando-se com a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania pela aprovação do relatório do Senador José Bianco, propondo 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 235, de 1995, que dispõe 
sobre crime de assédio sexual e dá outras providências. DSF 11/9/1997 
p. 18566.
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•	Preocupação no meio evangélico em torno do Projeto de Lei 1.164-
d/91, de iniciativa do Executivo, que trata do Código Ambiental Bra-
sileiro, aprovado no Senado Federal e em tramitação na Câmara dos 
Deputados. Análise de dispositivos do projeto que consideram crime 
contra o meio ambiente, sujeito a detenção e multa, a poluição sonora. 
DSF 12/9/1997 p. 18618.

•	Comemorando a inauguração da inclusão da legenda codificada para 
surdos na programação das emissoras de televisão. Benefícios educa-
tivos da legenda codificada ou oculta. Reafirmando solicitação, feita à 
Mesa Diretora da Casa, de inclusão da legenda codificada na progra-
mação da TV Senado. DSF 19/9/1997 p. 19625.

•	Criticando aspectos do substitutivo do Senador Beni Veras à Proposta 
de Emenda à Constituição 33, de 1996, que modifica o sistema de 
previdência social. DSF 23/9/1997 p. 19727.

•	Repudiando a decisão do Governo brasileiro, noticiada pela imprensa, 
de diminuir os investimentos destinados à pesquisa científica e tecno-
lógica. DSF 24/9/1997 p. 19869.

•	Justificando sua ausência na sessão deliberativa de ontem, em virtude 
de sua participação em reunião do Mercosul, ocasião em que o Sena-
do votou o substitutivo do relator Beni Veras. Considerações sobre a 
Reforma da Previdência. DSF 25/9/1997 p. 19895.

•	Críticas por parte da comunidade empresarial do Rio de Janeiro ao con-
trato assinado recentemente entre a Petrobras e a Opp-petroquimica 
S.A, do grupo Odebrecht, para constituição da Companhia Nacional 
de Produtos Petroquímicos, a ser instalada no polo petroquímico do 
Planalto Paulista. DSF 26/9/1997 p. 20123.

•	Manifestação no Estado do Rio de Janeiro em comemoração ao Dia 
do Idoso, ocorrida no último sábado, dia 27 de setembro. Alerta da 
Organização Mundial de Saúde, em agosto passado, para que os países 
se preparem para enfrentar o mundo com uma proporção de idosos 
sem precedentes. Preocupação com os problemas da terceira idade em 
nosso País, que não estão recebendo a devida atenção do Governo. Re-
gistrando trecho da tese da Dra. Maria Jalma Duarte, em seu trabalho 
“Internação institucional do idoso: assistência à saúde em geriatria no 
setor público”. DSF 30/9/1997 p. 20316.
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•	Comemoração dos 170 anos do Jornal do Commercio, do Rio de Ja-
neiro. DSF 1o/10/1997 p. 20434.

•	Expectativa com a chegada, amanhã, do Papa João Paulo II ao Rio de 
Janeiro para o 2o Encontro Mundial com a Família. DSF 2/10/1997 p. 
20663.

•	Realização, na semana passada, pela Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, do Seminário Nacional em Comemora-
ção ao Dia Nacional de Luta ao Portador de Deficiência, sob o tema 
“Portador de Deficiência – Portador de Cidadania”. Obstáculos à inte-
gração dos portadores de deficiência, não obstante a existência de uma 
legislação avançada e da prioridade apontada pelo Governo Federal. 
DSF 3/10/1997 p. 20814.

•	Alerta da comunidade científica mundial sobre os efeitos trágicos do 
fenômeno climático El Niño. Inexistência de uma política preventiva 
elaborada pelo Governo, visando minimizar as possíveis catástrofes 
naturais do El Niño. DSF 8/10/1997 p. 21131.

•	Aspectos do substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição 33, de 
1996 (33/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o sistema de Previdência Social, estabelece 
normas de transição e dá outras providências. DSF 9/10/1997 p. 21295.

•	Considerações acerca dos temas que fazem parte da agenda da visita do 
Presidente Bill Clinton ao Brasil, na próxima semana. DSF 10/10/1997 
p. 21546.

•	Realização, hoje, no Gran Circular em Brasília, de evento contra o 
trabalho infantil, marcando assim a chegada oficial ao Brasil da marcha 
global contra o trabalho infantil. DSF 11/10/1997 p. 21729.

•	Desdobramento do caso “Odebras”, polêmico contrato realizado entre 
OPP (Odebrecht), e a Petrobrás para constituição da Companhia Na-
cional de Produtos Petroquímicos, a ser instalado no polo petroquímico 
do Planalto Paulista. DSF 14/10/1997 p. 21798.

•	Discriminação dos tratamentos psiquiátricos nos planos de saúde. Re-
alização do “XV Congresso Brasileiro de Psiquiatria” para debater “A 
psiquiatria na mudança do século: realidade e perspectivas”, em Brasília, 
entre os dias 15 e 18 do corrente. Saúde mental das mulheres. DSF 
15/10/1997 p. 21954.
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•	Dia Mundial da Mulher Rural. Descumprimento dos Direitos das 
Trabalhadoras Rurais. DSF 18/10/1997 p. 22299.

•	Equívoco do veto presidencial ao inciso II do artigo 141 do novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro. Apelo ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e aos parlamentares no sentido de fazer retornar ao texto do 
Código a obrigatoriedade do exame psicotécnico para a concessão de 
carteira de habilitação aos motoristas. DSF 23/10/1997 p. 22682.

•	Graves consequências da globalização para os trabalhadores brasileiros. 
DSF 25/10/1997 p. 22849.

•	Considerações sobre a visita do Presidente chinês Yiang Zemin aos 
Estados Unidos e sobre a política internacional daquele país, que, no 
entender de Sua Excelência, segue a máxima “Entre países não há ami-
zade e sim interesses”, afixada em salas da administração pública norte-
-americana. DSF 28/10/1997 p. 22962.

•	Dia do Servidor Público, que transcorre hoje, discordando da imagem 
que a mídia faz dos servidores públicos, sobre os quais recai a culpa 
pelos problemas do país. Criticando o fim dos direitos adquiridos pelo 
funcionalismo público, consubstanciados no regime jurídico único. 
Defendendo melhores condições de trabalho para a classe e o seu aper-
feiçoamento. DSF 29/10/1997 p. 23115.

•	Gravidade da situação social do Rio de Janeiro, mostrada no balanço 
anual do jornal Gazeta Mercantil e em dados recentes do IBGE. DSF 
30/10/1997 p. 23177.

•	Projeto de autoria de S. Exa, dispondo sobre o crime de assédio sexual, 
que apesar de não ter sido aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania provocou debates e polêmica em todo o Brasil. 
DSF 31/10/1997 p. 23339.

•	Proliferação de denúncias sobre as formas sutis de discriminação como 
uma barreira à inserção social da população negra. Crise social aguda 
que afeta de forma mais dramática as parcelas negras, seja pelo desem-
prego ou piores condições de emprego, seja pela desatenção em outras 
formas de atendimento social. Consequências da sociedade globalizada. 
DSF 1o/11/1997 p. 23489.

•	Análise do pacote de medidas econômicas baixado pelo Governo. DSF 
22/11/1997 p. 25571.
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•	Referências ao livro do professor Sadi Dal-Rosso, intitulado “As con-
dições de emprego do menor trabalhador”, elaborado em 1985. Pre-
ocupante crescimento da exploração do trabalho infantil, conforme 
dados da Organização Internacional do Trabalho – OIT, IBGE e Uni-
cef, principalmente nas atividades de prostituição e tráfico de drogas. 
Artigo do jornal O Globo, edição de 19 de novembro último, sobre 
menores que atuam cada vez mais como traficantes no Estado do Rio 
de Janeiro. Lançamento, no dia 20 de novembro do ano passado, da 
marcha global contra o trabalho infantil, suas estratégias e esforços. 
DSF 25/11/1997 p. 25697.

•	Considerações sobre os diversos aspectos relacionados à violência con-
tra o sexo feminino, a propósito do Dia Internacional da Não Violência 
Contra a Mulher. DSF 26/11/1997 p. 25882.

•	Importância para a cultura do nosso País do “Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro”, iniciado em 23 do corrente mês. DSF 28/11/1997 
p. 26190.

•	Desvirtuamento dos propósitos constitucionais advindos com o ex-
cessivo uso do instituto das medidas provisórias, ferindo, inclusive, as 
atribuições precípuas do Poder Legislativo, na sua tarefa da formulação 
de leis. Manifestando-se contrariamente às demissões de funcioná-
rios públicos, anunciadas pelo Governo por ocasião do lançamento 
do recente pacote fiscal. Resultado pífio das privatizações. Aumento 
do desemprego no País. DSF 29/11/1997 p. 26363.

•	Comentando aspectos do relatório apresentado pelo Senador Josaphat 
Marinho ao Projeto de Lei da Câmara 118, de 1984, que institui o 
Código Civil. DSF 2/12/1997 p. 26525.

•	Transcurso, ontem, do Dia Mundial de Combate à Aids. Apoio às ini-
ciativas do Ministério da Saúde na prevenção da doença, ressaltando 
a importância de serem consideradas as mulheres, jovens, crianças e 
comunidades marginalizadas. DSF 3/12/1997 p. 26869.

•	Repúdio à Medida Provisória 1.599/97, que retira o benefício de um 
salário-mínimo para idosos e portadores de deficiência. DSF 5/12/1997 
p. 26952.

•	Comemoração do aniversário do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. 
DSF 5/12/1997 p. 27040.
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•	Dificuldades enfrentadas pela comunidade de Volta Redonda, no Es-
tado do Rio de Janeiro, devido aos reflexos da política administrativa 
adotada pela Companhia Siderúrgica Nacional, após sua privatização. 
DSF 6/12/1997 p. 27206.

•	Comemoração do Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
DSF 11/12/1997 p. 27680.

•	Abertura, no dia de ontem, da segunda “Conferência Nacional de As-
sistência Social”, no auditório Petrônio Portella, com o tema “Sistema 
descentralizado e participativo da assistência social – construindo a in-
clusão, universalizando direitos”. DSF 11/12/1997 p. 27663.

•	Transcurso, no dia de hoje, do aniversário do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – UNICEF. Preocupação dos participantes da “II Con-
ferência Nacional de Assistência Social” com as medidas provisórias do 
pacote fiscal. DSF 12/12/1997 p. 27945.

•	Necessidade do Governo Federal realizar, com urgência, campanhas de 
esclarecimento sobre a nova Lei de Doação de Órgãos. DSF 8/1/1998 
p. 196.

•	Indagações sobre os cortes de recursos destinados à área social no or-
çamento de 1998. Perplexidade com a notícia veiculada pela imprensa 
sobre a privatização das reservas de Tapajós, localizadas no Pará. DSF 
9/1/1998 p. 300.

•	Comentários sobre inclusão no vestibular da UERJ de tema de redação 
sobre o assédio sexual. DSF 14/1/1998 p. 582.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Onofre Quinan. 
DSF 15/1/1998 p. 599.

•	Leitura de nota da Federação dos Jornalistas Profissionais protestando 
contra a invasão de uma Rádio Comunitária de Brasília e o confisco 
de seus equipamentos. DSF 16/1/1998 p. 724.

•	Histórica visita do Papa João Paulo II a Cuba. DSF 21/1/1998 p. 994.
•	Considerações sobre mensagem oficial do líder Fidel Castro, por oca-

sião da visita do Papa João Paulo II a Cuba. DSF 22/1/1998 p. 1123.
•	Alerta para o crescimento do desmatamento na floresta amazônica, 

conforme imagens de satélite divulgadas ontem pelo INPE – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais. DSF 28/1/1998 p. 1399.
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•	Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara 50, de 1997, que 
institui o serviço de radiodifusão comunitária, a ser votado hoje nesta 
Casa. DSF 29/1/1998 p. 1474.

•	Críticas à Reforma Administrativa proposta pelo Governo. DSF 
30/1/1998 p. 1844.

•	Participação de Sua Excelência, amanhã, como membro da Comissão 
de Relações Exteriores do Senado Federal, no seminário promovido 
pela Firjan, intitulado Importância comercial do Brasil com os países 
africanos. DSF 30/1/1998 p. 1832.

•	Indignação com a morte de recém-nascidos prematuros, no Estado 
do Rio de Janeiro. Questionamento sobre a responsabilidade da 
péssima situação das maternidades públicas daquele município. 
Transcrição nos Anais do Senado Federal de matéria publicada 
no jornal O Globo que se refere à questão da ética jornalística. 
Comentários ao artigo publicado pelo Jornal do Commercio, no 
dia 30 de janeiro último, que faz referências à ausência de parla-
mentares no Plenário. DSF 3/2/1998 p. 2010.

•	Crise da indústria naval brasileira. Entrega à Petrobras do navio Vidal 
de Negreiros, construído no estaleiro Industriais Verolme ISHIBRAS 
– IVI. DSF 4/2/1998 p. 2199.

•	Encaminha à Mesa requerimento de pesar pelo falecimento do cantor 
e compositor Silvio Caldas. Considerações sobre a execução, ontem, 
no Texas, nos Estados Unidos, da americana Karla Tucker, condenada 
à morte pelo assassinato de duas pessoas. DSF 5/2/1998 p. 2274.

•	Críticas à proposta de Reforma Administrativa, em tramitação nesta 
Casa. DSF 7/2/1998 p. 2522.

•	Comemoração dos 18 anos do Partido dos Trabalhadores, destacando 
a atuação da agremiação. DSF 11/2/1998 p. 2679.

•	Preocupação com a constante falta de energia elétrica no Estado do 
Rio de Janeiro, ocasionando, também, a falta de água. DSF 12/2/1998 
p. 2715.

•	Balanço das atividades parlamentares do Senado Federal durante esta 
convocação extraordinária. Ênfase na importância das matérias apre-
ciadas neste período. Homenagem à escola Caprichosos de Pilares, do 
Rio de Janeiro, pelo tema do enredo para este carnaval: “Negra Origem, 
Negro Pele, Negra Bené”. DSF 13/2/1998 p. 2974.
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•	Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 p. 3684.
•	Situação precária do setor elétrico nas regiões noroeste e norte do Es-

tado do Rio de Janeiro. Extinção do Programa de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher, que acarretará consequências prejudiciais ao Pro-
grama de Apoio à Mulher e ao Adolescente. DSF 13/3/1998 p. 4059.

•	Breve relato de Sua Excelência, em seminário realizado na África do 
Sul, sobre a superação do racismo naquele país, no Brasil e nos Estados 
Unidos. DSF 14/3/1998 p. 4159.

•	Posição contrária de Sua Excelência à privatização das centrais elétricas 
de Furnas. DSF 18/3/1998 p. 4385.

•	Crescimento assustador do desemprego no País, suas causas e conse-
quências. Inépcia dos programas responsáveis pela geração de emprego. 
DSF 19/3/1998 p. 4554.

•	Comemoração do centenário de falecimento do poeta catarinense Cruz 
e Sousa. DSF 20/3/1998 p. 4591.

•	Situação social do Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do rela-
tório intitulado “Abordagem Conceitual Preliminar”. Indagações sobre 
a destinação dos recursos oriundos das privatizações de empresas pú-
blicas. Crítica à política econômica do Governo e suas consequências 
para o desemprego da população. DSF 21/3/1998 p. 4767.

•	Transcurso do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Ra-
cial, em 21 de março último, instituído pelas Nações Unidas – ONU, 
em homenagem àqueles que morreram em massacre ocorrido na África 
do Sul. Participação de Sua Excelência no seminário “Superando o ra-
cismo: Brasil, África do Sul e Estados Unidos no século XXI”, realizado 
na Cidade do Cabo, África do Sul, no período de 2 a 5 de março do 
corrente, promovido pela iniciativa de relações humanas comparadas 
do Southern Education Foundation – SEF. DSF 24/3/1998 p. 4800.

•	Tragédia nacional de saúde pública, destacando como exemplo, o suca-
teamento do hospital do IASERJ. Posicionamento contrário à efetivação 
da CPMF como uma contribuição permanente. Congratulações ao 
serviço médico do Senado pela elaboração de uma exposição sobre a 
saúde da mulher. DSF 25/3/1998 p. 4963.

•	Comemoração dos 100 anos de nascimento do ex-Senador Luís Carlos 
Prestes, importante líder político brasileiro. DSF 26/3/1998 p. 5099.
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•	Apoio às justas reivindicações dos professores no Estado do Rio de 
Janeiro, em greve desde o início do mês. Conclamação de uma mobi-
lização nacional em favor da melhoria do ensino e das condições a que 
estão submetidos os educadores. Transcrição de manifesto do Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES. 
DSF 27/3/1998 p. 5266.

•	Comentários às denúncias da comissão dos direitos humanos da ONU 
sobre as péssimas condições do sistema carcerário brasileiro e, também, 
as denúncias do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
que associa a estagnação da economia da América Latina aos altos ín-
dices de violência. DSF 28/3/1998 p. 5311.

•	Análise comparativa da proposta de redução na imputabilidade crimi-
nal, do aumento dos índices de criminalidade envolvendo menores e 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. DSF 31/3/1998 p. 5536.

•	Saudação ao novo Ministro da Saúde, Senador José Serra. Transcrição 
de artigo jornal Correio Braziliense, intitulado “Crônica de uma epi-
demia anunciada”, manifestando sua preocupação perante a epidemia 
de dengue que se alastra. DCN 2/4/1998 p. 1857.

•	Situação deplorável em que se encontram os professores no Brasil, par-
ticularmente os do Estado do Rio de Janeiro. DCN 3/4/1998 p. 2026.

•	Preocupação com o desastre ambiental em Roraima, em virtude do 
incêndio que atingiu o Cerrado e a floresta amazônica. Necessidade 
da criação de um órgão responsável pelo monitoramento constante de 
regiões passíveis de tragédias ambientais. Apelo para a regulamentação 
da nova Lei ambiental. DSF 4/4/1998 p. 5945.

•	Críticas à iniciativa do Senador José Roberto Arruda de transferir a 
sede da Agência Nacional de Petróleo para Brasília, tendo em vista que 
esta proposta vai esvaziar ainda mais o Estado do Rio de Janeiro. DSF 
7/4/1998 p. 6007.

•	Registro da comemoração, hoje, do Dia Mundial da Saúde. Reflexão 
sobre a saúde pública no País. Defesa de maior abrangência do Progra-
ma de Atenção Integral da Saúde da Mulher – PAISM. Homenagens 
pelo transcurso do Dia do Jornalista. DSF 8/4/1998 p. 6132.

•	Comemoração dos 50 anos da Organização dos Estados Americanos 
– OEA. DSF 8/4/1998 p. 6085.
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•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Humberto Lucena. 
DSF 15/4/1998 p. 6422. 

•	Homenagem póstuma ao Cantor Tim Maia. DSF 16/4/1998 p. 6593.
•	Considerações sobre o pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy. 

Análise da evolução dos movimentos dos sem terra no Brasil. Cons-
ternação diante da morte brutal da jovem Ana Carolina em assalto 
no Rio de Janeiro. Preocupação com a falta de segurança no Estado. 
Comemoração da Semana do Índio. DSF 17/4/1998 p. 6756.

•	Importância da participação efetiva da mulher no processo de integra-
ção desencadeado pelo Mercosul. DSF 18/4/1998 p. 6905.

•	Transcurso, hoje, do Dia dos Empregados Domésticos. Apelo pela ce-
leridade na tramitação de proposições, de sua autoria, que garantem a 
esses trabalhadores os direitos alcançados pelos demais empregados. 
DSF 28/4/1998 p. 7066.

•	Necessidade do desarmamento da sociedade civil para o combate eficaz 
à violência. DSF 29/4/1998 p. 7176.

•	Análise do trabalho do professor Marcio Pochmann, do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual de Campinas sobre a destruição 
do mercado de trabalho. DSF 30/4/1998 p. 7217.

•	Comemorações, hoje, do Dia Nacional da Mulher, e pelo transcurso 
do décimo aniversário do Instituto da Mulher Negra – GELEDES. 
DSF 1o/5/1998 p. 7319.

•	Comemoração do Dia Nacional da Mulher, transcorrido no dia 30 de 
abril último. Décimo aniversário do Instituto da Mulher Negra – GE-
LEDES. Posicionamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre o problema racial no País. DSF 5/5/1998 p. 7368.

•	Homenagem ao Dia do Trabalhador. DSF 6/5/1998 p. 7407.
•	Aniversário, hoje, de instalação dos trabalhos da Câmara Alta brasileira 

do ano 1826. DSF 7/5/1998 p. 7643.
•	Apelo aos cidadãos para que colaborem com o combate à prostituição 

infantil, ligando para o Disque-Denúncia, 0800-990500. DSF 9/5/1998 
p. 7814.

•	Reflexão sobre as datas relevantes para o País, comemoradas no mês de 
abril: Descobrimento do Brasil, Inconfidência Mineira, Aniversário de 
Brasília e o Dia dos Metalúrgicos. DSF 12/5/1998 p. 7912.
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•	Comemoração do Dia Mundial da Cruz Vermelha, no dia 8 de maio, 
há 135 anos. DSF 12/5/1998 p. 7932.

•	Aspectos da situação dramática da saúde no Brasil. DSF 13/5/1998 p. 
8084.

•	Histórico da estrutura escravocrata no Brasil, por ocasião das comemo-
rações do 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura. DSF 14/5/1998 
p. 8177.

•	Proposta da marcha global contra o trabalho infantil. DSF 15/5/1998 
p. 8417.

•	A questão da saúde no Brasil e suas relações com a nova ordem eco-
nômica mundial, a globalização e sua versão transnacional do trabalho. 
DSF 16/5/1998 p. 8547.

•	Preocupação com as experiências nucleares, em especial com a explosão 
de bomba atômica pela Índia e a repercussão negativa na comunidade 
internacional. DSF 20/5/1998 p. 8755.

•	Considerações sobre os movimentos “Grito da Terra”, dos prefeitos 
e vereadores, e a “Jornada nacional da luta pelo emprego”, ocorridos 
recentemente em Brasília. DSF 22/5/1998 p. 9114.

•	Apelo ao engajamento na luta de libertação política e econômica dos 
povos africanos, por ocasião do transcurso do trigésimo quinto aniver-
sário do Dia da África, instituído em 25 de maio de 1963, por ocasião 
da assinatura da “Carta Africana”. DSF 26/5/1998 p. 9177.

•	Realização, nas dependências da Casa, do “IV Encontro do Parlamento 
Cultural do MERCOSUL – PARCUN”. Razões de sua posição con-
trária à redução da maioridade penal. DSF 28/5/1998 p. 9344.

•	Comemoração, na data de hoje, do Dia Internacional da Ação pela Saú-
de da Mulher e do Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. 
Análise da saúde da mulher no país. DSF 29/5/1998 p. 9428.

•	Convite aos parlamentares para visitarem a exposição de Domingos 
Ferreira da Silva, o Dupe, na galeria do Espaço Cultural do Senado, 
destacando o primoroso trabalho do artista, que pinta com os pés. DSF 
3/6/1998 p. 9700.

•	Registro de denúncia, enviada por creche mantida pela igreja batista no 
Morro Chapéu Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, denunciando 
que a Companhia Estadual de Gás – CEG cobrou arbitrariamente um 
alto valor na conta de gás da instituição. DSF 4/6/1998 p. 9805.
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•	Críticas à celeridade e falta de transparência no processo de desestati-
zação. Aspectos pouco confiáveis da privatização do Sistema Telebrás. 
DSF 5/6/1998 p. 9900.

•	Defesa da maior integração cultural e educacional dos países do MER-
COSUL. Comentários sobre o encontro do “Parlamento Cultural do 
Mercosul – PARCUN”, realizado em maio último. DSF 6/6/1998 p. 
10012.

•	Otimismo com a realização, nos dias 8, 9 e 10 de junho, da sessão 
especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o problema 
mundial das drogas. DSF 9/6/1998 p. 10090.

•	Necessidade de um estudo minucioso do processo de privatização do 
setor elétrico, tendo em vista a retirada do setor de transmissão, em 
virtude de apelos feitos pelos investidores interessados. DSF 10/6/1998 
p. 10156.

•	Considerações sobre o estudo elaborado pelo economista Márcio Po-
chmann, diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do 
Trabalho – CESIT, que mostra as distorções causadas pela má distri-
buição de renda no país e o consequente agravamento do desemprego. 
DSF 17/6/1998 p. 10370.

•	Apoio ao Projeto de Resolução 61, de 1998, que autoriza o Estado do 
Rio de Janeiro a emitir letras do Tesouro para refinanciamento da dí-
vida mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1998, que 
possibilitará o equilíbrio das finanças fluminenses para investimentos 
na área social. DSF 18/6/1998 p. 10569.

•	Comentários ao relatório do Tribunal de Contas da União que detectou 
a redução de recursos destinados ao setor de prevenção de doenças, do 
Ministério da Saúde, contrariando os argumentos utilizados quando 
da aprovação da CPMF. DSF 19/6/1998 p. 10715.

•	Justificativa ao requerimento de sua autoria, lido em sessão anterior, 
que solicita informação ao Ministro da Fazenda, relativo aos emprés-
timos do BIRD concedido a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 
destinado ao financiamento parcial do projeto de descentralização do 
transporte ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro, diante da pri-
vatização da Flumitrens. DSF 20/6/1998 p. 10918.

•	Registro de solidariedade à família do cantor Leandro pela sua morte. 
DSF 24/6/1998 p. 11033.
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•	Aspectos controvertidos do processo de privatização da Flumitrens. 
DSF 25/6/1998 p. 11054.

•	Comentários sobre a pesquisa feita pelo professor Márcio Pochmann, 
da Unicamp, sobre os reflexos da redução de postos de trabalho no 
comportamento da juventude e sua relação com a violência urbana. 
DSF 26/6/1998 p. 11088.

•	Incapacidade do Plano Real em promover crescimento econômico 
combinado com justiça social e pleno emprego. DSF 30/6/1998 p. 
11205.

•	Posicionamento e atuação de Sua Excelência acerca do processo de 
privatizações, em especial do sistema Telebrás. DSF 2/7/1998 p. 11783.

•	Repúdio à discriminação sofrida pela empregada doméstica negra, na 
cidade do Rio de Janeiro, que foi atacada por um cachorro, atiçado pelo 
seu dono. Solidariedade às vítimas e às famílias das vítimas do maníaco 
do parque, em São Paulo. DSF 12/8/1998 p. 12797.

•	Justificativa a apresentação do projeto de lei do Senado, de sua autoria, 
que dispõe sobre a instalação de telefones especiais para surdos e dá ou-
tras providências, a ser lido na presente sessão. DSF 13/8/1998 p. 12878.

•	Homenagem de pesar pelo aniversário da morte de Betinho. Comen-
tários sobre o seu trabalho realizado na campanha de combate à fome 
e à miséria. Considerações sobre a política social do Governo. DSF 
14/8/1998 p. 12959.

•	Sucesso do Programa Bolsa Escola, concebido pelo Partido dos Tra-
balhadores – PT e colocado em prática pelos seus representantes que 
governam importantes municípios do País e do Distrito Federal. DSF 
15/8/1998 p. 13123.

•	Protestos contra as consequências do pacote econômico editado pelo 
Governo Federal sobre o salário dos servidores públicos, a propósito 
do dia dedicado à categoria. DSF 31/10/1998 p. 14864.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento da cantora Jovelina Pérola Bel-
forte, conhecida como Pérola Negra. DSF 5/11/1998 p. 15113.

•	Críticas ao elevado custo econômico e social que será imposto à po-
pulação brasileira pela execução do programa de estabilização fiscal, 
anunciado pelo Governo Federal. DSF 7/11/1998 p. 15336.

•	Louvor a diversas personalidades que contribuíram para a formação da 
cultura brasileira. DSF 10/11/1998 p. 15369.
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•	Críticas à tentativa do atual Governo do Estado do Rio de Janeiro em 
privatizar a CEDAE – Companhia de Saneamento e Abastecimento de 
Água do Estado. DSF 11/11/1998 p. 15445.

•	Críticas ao Governo Federal pelo arrefecimento da atividade econômi-
ca, redução na oferta de empregos e na geração de renda, compromissos 
estes apregoados na recente campanha eleitoral. DCN 12/11/1998 p. 
13759.

•	Defesa da aplicação de recursos oriundos da CPMF no setor da saúde, 
visando a consolidação do SUS. DSF 13/11/1998 p. 15629.

•	Preocupação com o modelo de privatização adotado por Furnas centrais 
elétricas. DSF 14/11/1998 p.15718.

•	Voto de louvor ao cardeal arcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo 
Arns, por ocasião de sua aposentadoria e substituição à frente da arqui-
diocese de São Paulo. DSF 18/11/1998 p.16069.

•	Exploração sexual de brasileiras no exterior e em especial em Israel. 
DSF 18/11/1998 p.16083.

•	Homenagem a Zumbi dos Palmares, na proximidade do Dia Nacio-
nal da Consciência Negra. Comentários ao artigo do jornal Folha de 
S.Paulo sobre análise dos índices de mortalidade infantil entre crianças 
negras e pardas e crianças brancas. Solicitação de apoio a projeto de lei 
que prevê a titulação das terras as comunidades remanescentes dos 
quilombos, em tramitação no Congresso Nacional. DSF 19/11/1998 
p. 16223.

•	Homenagem a Zumbi dos Palmares. Consolidação dos projetos de 
mapeamento e titulação das terras das comunidades remanescentes 
dos quilombos. DSF 21/11/1998 p. 16453.

•	Denúncias sobre demissão irregular de trabalhadores em consequência 
da privatização do sistema Telebrás. Revisão das privatizações, com vista 
a atenderem aos interesses sociais e as necessidades econômicas do País. 
DSF 25/11/1998 p. 16867.

•	Apelo para a rejeição ao texto do artigo 5 da Medida Provisória 1728-
18, de 1998, que reformula o trabalho portuário. DCN 26/11/1998 p. 
14608.

•	Transcurso, hoje, do Dia Internacional da Não Violência Contra a Mu-
lher. Manifestação contrária à tendência da sociedade brasileira em não 
considerar o crime contra a mulher. DSF 26/11/1998 p. 16960.
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•	Apoio ao acordo firmado pelos ministros e representantes das pastas de 
educação dos países integrantes do MERCOSUL, que pretende tornar 
comum os diplomas de níveis superiores. DSF 27/11/1998 p. 17075.

•	Defesa da criação de uma CPI, tendo em vista o ilícito do grampo 
telefônico e do comportamento de alguns integrantes do Governo no 
processo de privatização do sistema Telebrás. DSF 28/11/1998 p. 17330.

•	Transcurso do Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Posição contrária 
à privatização da Cedae pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
DSF 2/12/1998 p. 17514.

•	Decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade 
do Decreto Legislativo da Alerj que proíbe a venda da Cedae. DSF 
3/12/1998 p. 17639.

•	Manifestação contrária aos cortes no orçamento de 1999 de verbas des-
tinadas ao Programa de Renda Mínima e ao Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil. DSF 4/12/1998 p. 17790.

•	Realização no Rio de Janeiro, no último dia primeiro, do “Seminário 
Internacional sobre Erradicação do Trabalho Infantil”, promovido pela 
Organização Internacional do Trabalho e Ministério Público do Tra-
balho. Considerações sobre os resultados do combate à exploração de 
trabalhadores-mirins no Brasil. DSF 5/12/1998 p. 17939.

•	Homenagem de pesar pelos quatro anos de falecimento do maestro 
Tom Jobim. DSF 9/12/1998 p. 18162.

•	Apoio à regulamentação do exercício profissional da acupuntura. DSF 
10/12/1998 p. 18271.

•	Homenagem aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos. DSF 11/12/1998 p. 18317.

•	Adoção, pelo Juiz da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Rio 
de Janeiro, Dr. Iro Darlan de Oliveira, do Projeto População de Rua 
Assistida. DSF 12/12/ 1998 p. 18623.

•	Relatório sobre a sua atuação política no exercício do mandato, em face 
do iminente afastamento de Sua Excelência para assunção ao cargo 
de vice-governadora do Estado do Rio de Janeiro. DSF 15/12/1998 p. 
18656.

•	Sobreposição dos requerimentos de dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos aos de urgência. DSF 15/12/1998 p. 18677.
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•	Considerações sobre a décima segunda reunião plenária da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul. DSF 16/12/1998 p. 19002.

PROPOSIÇÕES:

DIV 100/1995, de 30/8/1995 – Solicita apoio do Congresso Nacional 
para implementar atividades relativas ao tricentenário de Zumbi dos 
Palmares.

DIV 43/1998, de 18/12/1998 – Comunica ao Senado Federal que, em 
razão de sua eleição ao cargo de vice-governadora do Estado do Rio de 
Janeiro, renuncia ao mandato de Senadora da República, com efeitos 
a partir do dia 1o de janeiro de 1999.

PLS 10/1995, de 22/2/1995 – Dispõe sobre a inclusão da presença 
dos negros nas produções das emissoras de televisão e filmes e peças 
publicitárias.

PLS 100/1997, de 5/6/1997 – Acrescenta parágrafo ao artigo 229 da 
Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), punindo a ex-
ploração sexual de menores.

PLS 106/1997, de 11/6/1997 – Acrescenta parágrafos ao artigo 51 da 
Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispondo sobre 
adoção internacional de crianças.

PLS 109/1997, de 13/6/1997 – Dispõe sobre vedações à concessão de 
isenções, incentivos e benefícios fiscais, financiamentos e contratação 
de empresas que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho infantil, 
e dá outras providências.

PLS 11/1995, de 22/2/1995 – Dispõe sobre a educação para o trabalho 
e para a cidadania.

PLS 12/1995, de 22/2/1995 – Altera a redação do art. 59 do Decreto-
-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945, que dispõe sobre falências.

PLS 123/1998, de 4/6/1998 – Autoriza o Poder Executivo a adotar 
medidas de apoio aos servidores responsáveis por portadores de defi-
ciências físicas, sensoriais ou mentais.

PLS 129/1995, de 27/4/1995 – Regulamenta o procedimento de titu-
lação de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, na forma do art. 68 do ato das disposições constitu-
cionais transitórias.
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PLS 13/1995, de 22/2/1995 – Dispõe sobre a instituição de cota mí-
nima de 20% das vagas das instituições públicas de ensino superior 
para alunos carentes.

PLS 131/1996, de 13/6/1996 – Dispõe sobre a língua brasileira de 
sinais e dá outras providências.

PLS 132/1998, de 29/6/1998 – Acrescenta parágrafo ao artigo 17 da 
Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

PLS 135/1996, de 20/6/1996 – Altera a redação do art. 224 do Decre-
to-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

PLS 14/1995, de 22/2/1995 – Dispõe sobre a instituição de cota mí-
nima para os setores etnorraciais, socialmente discriminados em ins-
tituições de ensino superior.

PLS 144/1995, de 3/5/1995 – Declara feriado nacional o dia 20 de 
novembro, destinado às comemorações do tricentenário da morte de 
Zumbi dos Palmares. 

PLS 15/1995, de 22/2/1995 – Estabelece regras para adoção e ex-
tirpação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de 
transplantes, e dá outras providências.

PLS 152/1998, de 12/8/1998 – Dispõe sobre a instalação de telefones 
especiais para surdos e dá outras providências.

PLS 157/1997, de 13/8/1997 – Dispõe sobre o assédio sexual no con-
trato individual de trabalho e dá outras providências.

PLS 16/1995, de 22/2/1995 – Torna obrigatória a menção do quesito 
“cor” em documentos e procedimentos que especifica.

PLS 17/1995, de 22/2/1995 – Autoriza o Poder Executivo a instituir, 
no âmbito do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justi-
ça, delegacias especializadas em crimes raciais e dá outras providências.

PLS 177/1995, de 30/5/1995 – Determina a impressão da mensagem 
que menciona nos contracheques dos servidores públicos federais e 
dá outras providências.

PLS 18/1995, de 22/2/1995 – Inclui a disciplina História e Cultura 
da África nos currículos que especifica.

PLS 180/1996, de 14/8/1996 – Dispõe sobre a simplificação do re-
colhimento das contribuições sociais e dos encargos trabalhistas de-
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correntes da relação de trabalho doméstico, institui e fixa limite de 
dedução na declaração anual de rendimentos de pessoa física de gastos 
com trabalhadores domésticos, e dá outras providências.

PLS 186/1996, de 22/8/1996 – Dispõe sobre a gratuidade da realiza-
ção de exames de código genético (DNA), para instruir processos de 
reconhecimento de paternidade.

PLS 189/1997, de 4/9/1997 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do en-
sino de informática nos currículos plenos dos estabelecimentos de 
segundo e terceiro graus. 

PLS 19/1995, de 22/2/1995 – Obriga a inserção da advertência, no 
rótulo dos recipientes de bebidas alcoólicas, de serem os efeitos destas 
bebidas prejudicais à saúde, e dá outras providências.

PLS 190/1997, de 4/9/1997 – Dispõe sobre a concessão de incentivo 
fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem contratos de trabalho com 
pessoas portadoras de deficiência.

PLS 191/1997, de 4/9/1997 – Dispõe sobre isenção de pagamento 
dos impostos federais para aposentados, nas condições que especifica.

PLS 20/1995, de 22/2/1995 – Institui o Programa Nacional de Reflo-
restamento de Encostas, a cargo do Ibama, e dá outras providências.

PLS 201/1997, de 18/9/1997 – Dispõe sobre a proibição da expressão 
“boa aparência” nos anúncios de recrutamento e seleção de pessoal e 
dá outras providências.

PLS 202/1997, de 18/9/1997 – Declara data nacional o dia 20 de no-
vembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

PLS 21/1995, de 22/2/1995 – Institui programa de educação para a 
preservação do patrimônio ecológico.

PLS 227/1995, de 11/8/1995 – Inscreve o nome de Zumbi dos Pal-
mares no livro dos Heróis da Pátria.

PLS 229/1996, de 10/10/1996 – Dispõe sobre os crimes de violência 
doméstica.

PLS 232/1995, de 16/8/1995 – Nomeia comissão mista para elaborar 
anteprojeto do Tribunal Internacional dos Direitos Humanos e dá 
outras providências. 
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PLS 233/1995, de 16/8/1995 – Altera o artigo 14 da Lei de Execução 
Penal, sobre a assistência à saúde do preso e do internado.

PLS 234/1995, de 16/8/1995 – Autoriza o Poder Executivo a criar selo 
comemorativo ao tricentenário de Zumbi dos Palmares.

PLS 235/1995, de 16/8/1995 – Dispõe sobre o crime de assédio sexual 
e dá outras providências.

PLS 235/1997, de 28/10/1997 – Declara o dia 3 de novembro Dia 
Nacional da Ação da Cidadania.

PLS 241/1995, de 29/8/1995 – Altera o art. 389 do Decreto-Lei 5.452, 
de 1o de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).

PLS 243/1995, de 31/8/1995 – Acrescenta artigo à Lei 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.

PLS 244/1995, de 1o/9/1995 – Regulamenta o disposto no inciso III 
do artigo 221 da Constituição Federal, referente à regionalização da 
programação artística, cultural e jornalística das emissoras de rádio e 
TV e dá outras providências.

PLS 251/1996, de 20/11/1996 – Dispõe sobre a inclusão de legenda 
codificada na programação das emissoras de televisão.

PLS 255/1996, de 26/11/1996 – Dispõe sobre a comercialização de 
substitutos do leite materno e artigos de puericultura correlacionados 
e dá outras providências.

PLS 271/1996, de 17/12/1996 – Dispõe sobre a instituição do Pro-
grama Nacional de Segurança Alimentar e dá outras providências.

PLS 273/1996, de 18/12/1996 – Institui o estudo dos direitos huma-
nos na formação policial.

PLS 314/1995, de 22/11/1995 – Acresce dispositivos aos artigos 21, 
23 e 28 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984.

PLS 326/1995, de 12/12/1995 – Acrescenta dispositivos à Lei 7.498, de 
25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da enfermagem e dá outras providências.

PLS 45/1997, de 24/3/1997 – Regulamenta a experimentação técnico-
-científica na área de engenharia genética, vedando os procedimen-
tos que visem à duplicação do genoma humano com a finalidade de 
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obtenção de clones de embriões e seres humanos, e dá outras provi-
dências.

PLS 87/1997, de 13/5/1997 – Regula os casos de não aplicação da lei 
estrangeira e dá nova redação ao art. 17 da Lei 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

PLS 9/1995, de 22/2/1995 – Disciplina a compra e venda de ouro, 
jóias, objetos de valor e dá outras providências.

PRS 20/1995 de 22/2/1995 – Cria a Comissão de Direitos Humanos 
e dá outras providências.

RQM 177/1997 de 8/7/1997 – Informa, nos termos regimentais, que 
estará se ausentando do país, entre os dias 20 de junho a 6 de ju-
lho de 1997, a fim de participar do evento “Encontro de Mulheres 
Parlamentares da Federation des Femmes Chinoises e Parlamentares 
Brasileiras”.

RQR 19/1995 de 20/12/1995 – Requer, nos termos regimentais, a 
constituição de comissão externa com representação dos vários parti-
dos, para representar o Congresso Nacional, em visita aos Estados de 
Rondônia e do Acre, oportunidade em que serão conferidas, in loco, as 
circunstâncias do assassinato do Sr. Manoel Ribeiro, em consequência 
de disputas pela posse da terra na região de Corumbiara/RO.

RQS 247/1997 de 8/4/1997 – Requer, nos termos regimentais, a cria-
ção de comissão especial temporária externa, composta por seis Se-
nadores, para, durante 60 dias, acompanhar a investigação de crimes 
cometidos no Estado do Rio de Janeiro passando por cima das prer-
rogativas mínimas de direitos humanos a que tem direito o cidadão.

RQS 255/1996 de 19/3/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da hora do expediente da sessão de-
liberativa ordinária no dia 21 de março de 1996, seja destinado a co-
memorar o Dia Internacional do Combate a Discriminação Racial.

RQS 1.049/1996, de 31/10/1996 – Requer, nos termos regimentais, 
que seja encaminhado, ao Ministro da Previdência e Assistência So-
cial, pedido de informações a respeito do processo de incorporação 
da PREVHAB pela Funcef.

RQS 1.051/1996, de 31/10/1996 – Requer, nos termos regimentais, 
que a hora do expediente da sessão ordinária do dia 21 de novembro 
de 1996, seja destinada a homenagear o Dia de Zumbi dos Palmares.
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RQS 1.073/1995, de 10/8/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
que sejam prestadas homenagens pelo falecimento do ex-deputado 
federal Florestan Fernandes.

RQS 108/1997 de 29/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas homenagens de pesar pelo falecimento do escritor e 
acadêmico Antonio Callado, ocorrido em 27 de janeiro de 1997, no 
Rio de Janeiro.

RQS 1.083/1995, de 15/8/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
que sejam prestadas pelo Ministro da Saúde, informações sobre a 
compra de medicamentos e material hospitalar, por parte do Hospital 
de Cardiologia das Laranjeiras, da cidade do Rio de Janeiro, junto às 
empresas Baxman Comércio e Fornecedora e a Croman Comércio 
e Representação Ltda., cujos registros na Junta Comercial do Rio de 
Janeiro são inexistentes. 

RQS 1.088/1995, de 15/8/1995 – Requer, nos termos regimentais e 
constitucionais, que seja solicitado ao Tribunal de Contas da União a 
realização de uma auditoria extraordinária nas contas do Hospital de 
Cardiologia de Laranjeiras, da cidade do Rio de Janeiro.

RQS 1.130/1995, de 24/8/1995 – Requer, nos termos regimentais que, 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, 
o Senado expresse seu repúdio aos governos da República Popular da 
China e da França pela retomada, por estes países, dos testes nucleares.

RQS 116/1997, de 30/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro do Planejamento e Orçamento, pedido 
de informações sobre o faturamento bruto da Companhia Vale do Rio 
Doce – CVRD, nos últimos 10 anos, em valores atualizados.

RQS 1.427/1995, de 7/11/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
que a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear 
o 300o aniversário da morte de Zumbi, anteriormente marcada para as 
11hs, do dia 20 de novembro, seja realizada na mesma data às 18h30 
no plenário da Câmara dos Deputados.

RQS 18/1996, de 17/1/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro da Educação e do Desporto, pedido de 
informações relativas ao Programa de Inspeção Integrado em Empre-
sas e Escolas – PROINSPE e outras correlatas.

RQS 19/1996, de 17/1/1996 – Requer, nos termos regimentais, ao Mi-
nistro da Fazenda, informações relativas à contratação de empréstimo 
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pelo Governo Federal ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, para 
pagamento de gratificação natalina aos servidores estaduais, referente 
ao ano de 1995.

RQS 20/1996, de 17/1/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro da Fazenda, pedido de informações 
sobre a situação dos funcionários do Banco do Estado do Rio de Ja-
neiro – BANERJ.

RQS 218/1995, de 22/2/1995 – Solicita licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa no período de 23 do corrente a 10 de março, quando 
estará participando, na qualidade de convidada, de eventos promovidos 
pelas ONGs, no continente europeu.

RQS 223/1996, de 13/3/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas pelo Ministro da Saúde, informações sobre a modali-
dade na qual se enquadrou o processo licitatório internacional para a 
aquisição de lotes de vacina contra hepatite B, anulada pelo Governo 
Federal.

RQS 24/1997, de 15/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hí-
dricos e da Amazônia Legal, pedido de informações sobre as áreas 
florestais passíveis de exploração pela iniciativa privada, por meio de 
contratos de concessão.

RQS 275/1996, de 26/3/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas pela Mesa Diretora informações pormenorizadas so-
bre o apartamento funcional que lhe foi destinado.

RQS 306/1996, de 28/3/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado, por intermédio da Diretoria-Geral do Senado, à 
TH Engenharia – Comércio Ltda., pedido de informações sobre a 
planilha de custos da realização de obras em apartamentos funcionais 
do Senado Federal, em 1995, bem como a abertura de uma sindicân-
cia interna para averiguar a compatibilidade dos preços constantes na 
planilha de custos relativas às obras contratadas por meio de processo 
licitatório que deu origem ao processo 10551/95-6.

RQS 356/1995, de 16/3/1995 – Requer, nos termos regimentais, que 
a hora do expediente da sessão ordinária do dia 21 de março de 1995, 
seja destinada a comemorar o Dia Internacional para a Eliminação da 
Discriminação Racial.
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RQS 366/1997, de 21/5/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
a hora do expediente da sessão ordinária do dia 27 de maio de 1997, 
seja destinada a comemorar o Dia da África.

RQS 370/1997, de 27/5/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
a hora do expediente da sessão ordinária do dia 12 de agosto de 1997, 
seja destinada a comemorar o Dia das Artes.

RQS 379/1997, de 3/6/1997 – Requerem nos termos regimentais, 
que a hora do expediente da sessão ordinária do dia 5 de novembro 
de 1997, seja destinada a comemorar o Dia da Cultura e Ciência e o 
Dia do Cinema Brasileiro.

RQS 383/1997, de 4/6/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
a hora do expediente da sessão ordinária do dia 10 de dezembro seja 
destinada a comemorar o Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

RQS 412/1995, de 24/3/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 13, 20, 
24 e 27 do corrente.

RQS 415/1997, de 17/6/1997 – Requerem nos termos regimentais, 
que a hora do expediente da sessão ordinária do dia 20 de novembro 
de 1997, seja destinada a homenagear o Dia do Zumbi dos Palmares.

RQS 421/1998, de 18/6/1998 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam solicitadas ao Banco Central do Brasil, por meio do Ministro da 
Fazenda, informações relativas ao empréstimo do BIRD, concedido a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, destinada ao financiamento 
parcial do projeto de descentralização do transporte ferroviário me-
tropolitano do Rio de Janeiro (RJ).

RQS 445/1995, de 3/4/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 3 de abril 
do corrente mês, para participar de programa em televisão.

RQS 517/1997, de 22/7/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro da Fazenda, pedido de informações 
relativas à extinção da Superintendência Nacional do Abastecimento 
– SUNAB, prevista na Medida Provisória 1.576-1 de 1997.

RQS 520/1995, de 11/4/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 10 do 
corrente mês.
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RQS 545/1997, de 11/8/1997 – Requerem nos termos regimentais, 
que sejam prestadas homenagens de profundo pesar pelo falecimento 
do Senhor Herbert de Souza, o Betinho.

RQS 551/1996, de 4/6/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro da Saúde, pedido de informações a 
respeito da fiscalização da Clínica Santa Genoveva e de outras clínicas 
e hospitais que recebem repasse do SUS.

RQS 555/1996, de 5/6/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja criada uma comissão temporária interna, composta por 11 Sena-
dores, para, no prazo de sessenta dias, acompanhar in loco, os atos, fatos 
e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica Santa Genoveva, 
no bairro de Santa Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do 
Rio de Janeiro.

RQS 555/1998, de 17/11/1998 – Requer que seja encaminhado ao 
Ministro das Relações Exteriores pedido de informações relaciona-
das com a morte da brasileira Kelly Fernanda Martins, em Tel Aviv, 
Israel, e diante da denúncia da existência de uma rede internacional 
de prostituição para a exploração de mulheres brasileiras.

RQS 556/1998, de 17/11/1998 – Requer que seja encaminhado ao 
Ministro da Justiça pedido de informações relacionadas com a morte 
da brasileira Kelly Fernanda Martins, em Tel Aviv, Israel, e diante da 
denúncia da existência de uma rede internacional de prostituição para 
a exploração de mulheres brasileiras.

RQS 58/1997, de 20/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas pelo Ministro Extraordinário dos Esportes, informa-
ções integrais sobre o conteúdo do relatório de auditoria realizado 
junto ao Indesp, pela Secretaria de Controle Interno da Presidência 
da República, por conta de denúncias de irregularidades relativamente 
às ações daquele órgão.

RQS 646/1995, de 26/4/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 17 e 
24 do corrente.

RQS 693/1995, de 8/5/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 18 de 
abril de 5 de maio de 1995, por se encontrar no Rio de Janeiro.

RQS 712/1995, de 10/5/1995 – Requer, nos termos regimentais, que 
a hora do expediente da sessão do dia 11 de maio de 1995, seja desti-
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nado a celebrações do Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, 
comemorado em 13 de maio.

RQS 724/1995, de 12/5/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 5, 8 e 
12 do corrente mês.

RQS 725/1995, de 12/5/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 15 a 
19 de maio, quando estará ausente do País, a fim de participar da 
“IV Reunion de la Comision de la Mujer”, a realizar-se na cidade de 
Guatemala.

RQS 77/1998, de 4/2/1998 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro da Saúde pedido de informações sobre 
o impacto para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, no que se 
refere ao repasse de verbas orçamentárias com a introdução do piso 
de atenção básica.

RQS 787/1996, de 27/8/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da hora do expediente da sessão de 
4 de setembro de 1996, seja dedicado a homenagear os atletas parao-
límpicos brasileiros.

RQS 80/1998, de 4/2/1998 – Requer, nos termos regimentais, a inser-
ção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido em 3/2/1998, 
no Município paulista de Atibaia, do cantor e compositor brasileiro, 
Silvio Caldas, bem assim a representação de condolências a família do 
“caboclinho querido”, como era carinhosamente chamado pela legião 
de seus admiradores.

RQS 826/1997, de 2/10/1997 – Requer, nos termos regimentais, a 
realização de sessão especial no dia 5 de março de 1998, destinada a 
homenagear o Dia Internacional da Mulher.

RQS 852/1995, de 2/6/1995 – Solicita que sejam considerados como 
licença autorizada os dias 22 e 26 de maio de 1995, quando esteve 
ausente dos trabalhos da Casa.

RQS 881/1995, de 8/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas pelo Ministro da Cultura, por meio da Fundação Cul-
tural Palmares, informações sobre a situação das terras remanescentes 
de quilombos.
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RQS 882/1995, de 8/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, que se-
jam prestadas pelo Ministro do Planejamento e Orçamento, por meio 
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informações 
sobre a situação das terras remanescentes de quilombos.

RQS 883/1995, de 8/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas pelo Ministro da Agricultura, por meio do INCRA, 
informações sobre a situação das terras remanescentes de quilombos.

RQS 887/1995, de 8/6/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa, nos dias 2 (au-
diência com o Superintendente do Inamps), 5 (participação da sessão 
especial da Assembleia Legislativa), e 6 (audiência com o Governador 
do Rio de Janeiro).

RQS 925/1995, de 19/6/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 
18 a 29 de junho, quando estará ausente do País, a fim de participar 
das eleições parlamentares no Haiti.

RQS 994/1996, de 17/10/1996 – Requerem, nos termos regimentais, 
que seja consignado voto de aplauso e solidariedade à premiação dos 
líderes da resistência timorense, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo 
e José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz 1996, por seus trabalhos 
na busca de uma solução justa e pacífica para o conflito armado em 
Timor Leste.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
quinquagésima legislatura 1995-1999. Brasília: Senado Federal, Sub-
secretaria de Arquivo, 1995. 392 p. il. 
BRASIL, Assembléia Nacional Constituinte, 1987: Repertório Biográ-
fico dos Membros da Assembléia Nacional Constituinte de 1987. – 2 
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ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 
1989. 936 p. il.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Presidência. Relatório da Pre-
sidência: Senado Federal e Congresso Nacional. – Brasília: Senado 
Federal, Secretaria-geral da Mesa. 1995, 1996, 1997 e 1998..
DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 1930/ Coorde-
nação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro: 
Editora FGV; CPDOC, 2001.
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Bene-
dita da Silva. Brasília.
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Profissão: Contabilista
Nascimento: 3/6/1956, Água Boa/MG
Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Terezinha Pereira da Silva
Filhos: Hállan Diego Munhoz e Wellington Daniel Munhoz

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Superior Incompleto em Direito em Curitiba

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 3/1/2011 a 31/1/2011 – PR
Assumiu a titularidade em virtude da renúncia do Senador Flávio Arns.
Vereadora – 2000 a 2004 – São José dos Pinhais-PR

HOMENAGENS RECEBIDAS
Título a Nova Mulher, Associação Comercial de São José dos Pinhais 
(2002).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu; 1a 
Gralha “Na Terra dos Pinheirais quem canta é você”, Quedas do Igua-
çu/PR (1986); Seminário Nacional em defesa da música regional bra-
sileira Acorde Brasileiro, Tramandaí/PR (1986); IV FERMUSCAP – 
Festival Interestadual de interpretação da música sertaneja e II FERMUP 
– Festival interestadual de interpretação da música popular, Capitão 
Leônidas/PR (1988); II FEMUSPOP – Festival da música sertaneja e 
popular de Mariópolis, Participação na mesa julgadora, Mariópolis/PR 

Danimar Cristina 
Danimar Cristina Pereira da Silva
PR – Paraná
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(1988); 3o Carijo da canção gaúcha, Palmeira das Missões/RS (1988); 
II Encontro Estadual das Empresas Adminstradoras de Imóveis do 
Paraná (1981).

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Dani-
mar Cristina. Brasília, 2011.
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Profissão: Advogada
Nascimento: 20/4/1924, São José do Rio Preto/SP
Filiação: Feliciano Salles Cunha e Maria Paternost Salles
Cônjuge: Antônio Roberto Alves Braga

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Línguas Neolatinas, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, São 
Paulo (1942); Didática, Universidade Católica de São Paulo; Direito, 
pela Universidade Mackenzie, São Paulo (1972).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 30/6/1982 a 29/11/1982 – SP
Eleita pela ARENA no Colégio Estadual Paulista em 1o/9/1978 com 1.022 votos 
dos 1.027 do Colégio Eleitoral, 2a suplente de Amaral Furlan, eleito para senador 
no mesmo pleito.
Assumiu a titularidade em virtude do afastamento do Titular e do 1o Suplente.
Deputada Estadual – 1975 a 1979 – SP
Eleita deputada pela ARENA no pleito de novembro de 1974.
Deputada Estadual – 1971 a 1975 – SP
Eleita deputada pela ARENA no pleito de novembro de 1970.
Deputada Estadual – 1967 – SP
Eleita pela ARENA no pleito de novembro de 1966.
Vereadora – 1964 – São Paulo-SP
Eleita pela UDN em outubro de 1963 com 23.980.
Vereadora – 1960 – São Paulo-SP
Eleita pela legenda da UDN.
Vereadora – 1955 a 1955 – São Paulo-SP

Dulce Braga
Dulce Salles Cunha Braga
PDS – São Paulo
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Disputou pela UDN uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo em 1950, ob-
tendo apenas a suplência, vindo a ocupar a cadeira no último ano da legislatura.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Assistente de Línguas e literatura Portuguesa, na Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras "Sedes Sapientiae", da Universidade Católi-
ca de São Paulo (1943-1950); Assistente de Literatura Brasileira, na 
mesma Faculdade (1943-1950); Professora de Português, Espanhol, 
Literatura, Redação e Estilo nos Cursos de Jornalismo, Bibliotecono-
mia e de Cultura, anexos a Faculdade "Sedes Sapientiae" (1943-1950); 
Assistente de Latim, na mesma Faculdade (1943-1947); Lente da Ca-
deira de "Questões especiais da língua Latina" na Faculdade "Sedes 
Sapientiae" (1948-1950); Professora de Espanhol nos Colégios São 
José (1943-1948) e Santa Inês (1943-1948); Professora de aulas pre-
paratórias para o ingresso nas escolas de nível superior ou faculdades 
(1940-1958); Professora particular de latim e português para alunas 
do "Des Oiseaux", Colégio das Cônegas de Santo Agostinho (1943-
1950); Professora Catedrática de Espanhol, por concurso público, 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, no Instituto de 
Educação de Jundiaí; Professora de latim no Instituto de Educação de 
Jundiaí-SP (1955-1960); Professora de Espanhol do Colégio Estadual 
"Brasílio Machado", São Paulo (1957-1960); Desenvolveu ativida-
des profissionais no rádio e na TV, produzindo e apresentando vários 
programas dentre os quais: "Literatura Brasileira na TV", 1960 e 1961 
na TV Excelsior; "ABC para você" – programa de alfabetização para 
adultos na rádio Record (1961-1963); "O mundo é das mulheres" na 
TV Globo; Cronista política na rádio Record em 1963 no programa 
“Crônica da Cidade” e no programa "Política com `P´ maiúsculo" da 
TV Tupi (1963-1964).

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Participou ativamente dos preparativos da Revolução de 1964, em co-
laboração com outras pessoas que ajudaram na eclosão do movimento 
de 31 de março, entre os quais a "Marcha da família com Deus pela 
liberdade".

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Itália, para participar do “1o Congresso Internacional de Rádio e TV 
Educativa” (1961); Estados Unidos, a convite do Departamento de 
Estado (1968); Coreia do Sul, a convite do Presidente Park (1972); 
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Estados Unidos, a convite da Home Economic Association (1973); 
Estados Unidos, a convite do American Council for Wolde Freedon 
(1975); México, para participar da “2a Conferência Latino Ameri-
cana de Mulheres pelos Direitos Humanos dos Judeus na Rússia” 
(1977); Israel, a convite do Ministério das Relações Exteriores desse 
país (1977); México, para receber a Ádrea "Dama da América" (1978); 
Visitou a França e a Bélgica a convite do Governo desses países, para 
estudar os sistemas educativos por rádio e TV (1961).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Significado para a oradora do mandato que assume. Postulados que 

animarão no desempenho de seu mandato. DCN2 1o/7/1982 p. 2494.
•	Cinquentenário do Movimento Constitucionalista de 1932. DCN2 

6/8/1982 p. 2619.
•	Situação da classe média em face da atual conjuntura do país. DCN2 

7/8/1982 p. 2658
•	Cédula eleitoral para o pleito de 15 de novembro próximo. DCN2 

10/8/1982 p. 2682.
•	Solidariedade ao Senador Alexandre Costa em relação aos pedidos de 

empréstimo, e sugestão de um acordo entre as lideranças para que esses 
requerimentos possam ser votados. DCN2 11/8/1982 p. 2722.

•	Apelo em prol do aumento dos recursos a disposição das pequenas e 
médias empresas. DCN2 12/8/1982 p. 2762.

•	Nomeação da professora Esther de Figueiredo Ferraz para o cargo de 
Ministra da Educação e Cultura. Defesa da aprovação dos pedidos de 
empréstimo formulados por estados e municípios que especifica cons-
tante da pauta das sessões ordinárias do Senado. DCN2 24/8/1982 p. 
3039.

•	Considerações sobre o modelo de cédula oficial única proposto pelo 
Governo Federal, a ser usado nas eleições de 15 de novembro de 1982. 
DCN2 25/8/1982 p. 3055.

•	Homenagem à memória de Giuseppe Garibaldi. DCN2 26/8/1982 p. 
3080.

•	Quadro político do país. DCN2 27/8/1982 p. 3196
•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Cantidio Sam-

paio. DCN2 29/9/1982 p. 3696.
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•	Homenagem ao Dia do Soldado e ao Estado Maior das Forças Armadas. 
DCN2 2/9/1982 p. 3230.

•	Semana do Excepcional em realização em Brasília, promovida pela 
Fundação Educacional do Distrito Federal. DCN2 16/9/1982 p. 3456.

•	Proposta orçamentária da União para 83. DCN2 17/9/1982 p. 3507.
•	Homenagem de pesar pelo falecimento de Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcelos Mota. DCN2 22/9/1982 p. 3569.
•	Exortação aos eleitores do Estado de São Paulo a sufragarem nas urnas 

os nomes dos candidatos do PDS no pleito de 15 de novembro próxi-
mo. DCN2 20/10/1982 p. 3992.

•	Documento da Associação Comercial de São Paulo, encaminhado ao 
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, a respeito 
da atual conjuntura do País e, em especial, da situação das pequenas e 
médias empresas. DCN2 21/10/1982 p. 4003.

•	Documento elaborado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Animal – seção do Estado de São Paulo, em defesa da preservação 
do meio ambiente. DCN2 22/10/1982 p. 4015

•	Pronunciamento de Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, presidente 
da FIESP, quando do recebimento do título “Industrial do ano/81”, em 
Santo André/SP, no qual defende a participação do empresariado nacio-
nal no pleito eleitoral de 15 de novembro. DCN2 4/11/1982 p. 4072.

•	Reconhecimento do povo brasileiro pela conduta irreprovável adotada 
pelo Sr. Presidente da República no processo eleitoral desenvolvido no 
País. DCN2 18/11/1982 p. 4112.

•	Concessão do prêmio “Aberje de jornalismo 82” ao informativo auxiliar, 
do banco auxiliar e da corporação Bonfiglioli, de São Paulo. DCN2 
19/11/1982 p. 4128.

•	Dia da Bandeira. Administração do Sr. Bartholomeu de Miranda a 
Frente do BNH, em São Paulo. Aniversário de Monsenhor Francisco 
Bastos. DCN2 20/11/1982 p. 4150.

•	Memorial da Associação das Companhias de Seguros, dirigido ao Mi-
nistro da Desburocratização, mediante o qual as empresas do setor se 
propõem a coparticipar de operações de seguro de acidentes do traba-
lho. Trabalho do Dr. Paulo Figueiredo, publicado na revista de infor-
mação legislativa, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do 
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Senado, sob o título “Notas sobre o posicionamento social da mulher 
no tempo e no espaço”. DCN2 24/11/1982 p. 4193.

•	Desenvolvimento da cirurgia plástica no Brasil. Ingresso de José Tavares 
de Miranda na Academia Paulista de Letras. DCN2 25/11/1982 p. 4213

•	Trabalho realizado pela oradora sobre os estímulos que deveriam ser 
proporcionados às exportações. Importância da preservação das con-
quistas alcançadas pelo Congresso Nacional no decorrer do ano legis-
lativo que ora se finda. Publicado DCN2 27/11/1982 p. 4298.

•	Saudação à delegação do parlamento de Israel. Publicado DCN2 
30/11/1982 p. 4327.

PROPOSIÇÕES:

PLS 170/1982, de 2/9/1982 – Dispõe sobre revogação da letra b do 
artigo 39, da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da 
Previdência Social.

PLS 174/1982, de 15/9/1982 – Modifica dispositivo da Lei no 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que instituiu o FGTS.

PLS 175/1982, de 15/9/1982 – Dá nova redação ao artigo quinto, 
da Lei no 3.999, de 15 de dezembro de 1961, reajustando o salário-
-mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas.

PLS 176/1982, de 15/9/1982 – Dá nova redação a dispositivo do ar-
tigo oitavo, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966 – Fundo de 
Garantia Tempo de Serviço.

PLS 177/1982, de 15/9/1982 – Introduz alteração na legislação orgâ-
nica da Previdência Social.

PLS 178/1982, de 15/9/1982 – Introduz alteração na Lei Orgânica da 
Previdência Social, dispondo sobre aposentadoria especial aos porta-
dores de necessidades especiais.

PLS 179/1982, de 15/9/1982 – Altera dispositivo do Código de Pro-
cesso Civil.

PLS 180/1982, de 15/9/1982 – Suprime dispositivo da Lei no 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).

PRS 161/1982, de 25/11/1982 – Dispõe sobre a celebração do Dia 
Nacional de Ação de Graças.
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FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
quinquagésima primeira legislatura: 1999-2003. Brasília: Senado Fe-
deral, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora 
Dulce Braga. Brasília, 1982.
DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 1930/ Coorde-
nação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro: 
Editora FGV; CPDOC, 2001.
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Nascimento: 18/7/1949, Dom Pedrito/RS
Filiação: Antônio Firpo Xavier e Elça Morais Xavier
Cônjuge: Carlos Alberto Tabaral Fernandes
Filhos: Carlos Alberto e Laura Janice

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Pedagogia e Pós-graduação em Planejamento Educacional, pela Uni-
versidade da Região de Campanha, Santana do Livramento/RS.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/1995 a 1o/1/2003 – RS
Suplentes: 1o – Luiz Tirello e 2o – Edir Pedro Domeneguini
Eleita pelo PTB com 1.164.989 votos correspondente a 15,81% dos votos válidos.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Educação; Serviços de Infraestrutura; 
Comissões Especiais: Código Civil; Reforma Político-Partidária; Textos Consti-
tucionais; Comissão Externa Parlamentar Conjunta MERCOSUL; CPI Títulos 
Públicos; CPMI Trabalho Infantil; Conselho de diploma Mulher-Cidadã Bertha 
Lutz; Subcomissões: Moradia e Desenvolvimento Urbano; Rádio e TV; Subcomis-
sões Permanentes: Cinema, Comunicação e Informática; Livro; Suplente nas 
Comissões: Assuntos Sociais; Relações Exteriores e Defesa Nacional; Serviços de 
Infraestrutura; Comissões Especiais: Código Civil; Desenvolvimento da Amazônia; 
Mineração; Obras Inacabadas; Rádio e TV; Regimento Interno; Comissão Especial 
Externa Santa Genoveva; Comissão Externa Parlamentar Conjunta MERCOSUL; 
Comissão Mista Especial Combate à Pobreza; CPMI: Bancos; Institutos Pesquisa; 
Subcomissão da Exploração do Trabalho e Prostituição Infantil.
Vereadora – 1993 a 1995 – Santana do Livramento – RS
Eleita no pleito de outubro de 1992 pelo PTB para o terceiro mandato.

Emília Fernandes
Emília Therezinha Xavier Fernandes
PT – Rio Grande do Sul
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Renunciou em 1995 para assumir o mandato de Senadora.
Vereadora – 1989 a 1993 – Santana do Livramento – RS
Eleita no pleito de novembro de 1988 pelo PDT.
Vereadora – 1983 a 1989 – Santana do Livramento – RS
Eleita no pleito de novembro de 1982 pelo PTB.
Mandato prorrogado em dois anos pelo Congresso Nacional.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Professora da rede pública estadual desde 1972; Diretora da Escola Es-
tadual de 1o grau incompleto Moisés Viana (1976-1982); Vice-diretora; 
Supervisora escolar da Escola Estadual de 1o incompleto Olavo Bilac, 
Santana do Livramento (1990-1994).

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Vice-Diretora do 23o Núcleo do Centro de Professores do Rio Grande 
do Sul – CPERS (1984-1987); Em 1988 integrou o Conselho Legis-
lativo Internacional; presidente do PTB de Santana do Livramento 
(1990-1992); Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Bem 
Estar Social da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento; 
Integrante do Conselho Legislativo Internacional em Rivera, Uru-
guai, e em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (1988-1995); 
Integrante do Conselho Estadual do CPERS/Sindicato; Integrante do 
Diretório Estadual do PTB/RS; Membro do Conselho Deliberativo 
do Parlamento Latino-americano (1995); Segunda Tesoureira do Gru-
po Brasileiro do Parlamento Latino-Americano (1995); Membro do 
Conselho Consultivo da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, seção 
Rio Grande do Sul – CIBRAS/RS; Membro do Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Participou: Reunião Preparatória da IV Conferência Mundial da Mu-
lher, Nova Iorque/EUA (1995); IV Conferência Mundial da Mulher, 
promovida pela ONU, na qualidade de representante oficial do Se-
nado Federal, Beijing/China (1995); Visita a República Popular e 
Democrática da Coreia (1995); 7a Reunião Ordinária da Comissão 
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, San Luís, Argentina (1996) 
com a participação dos Presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai; Visita à China, a convite da Federação Nacional das Mu-
lheres da China (1997), chefiando delegação de mulheres brasileiras; 
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Visita a Taiwan (1997); Visita oficial à República Popular e Democrá-
tica da Coreia, a convite da Assembleia Popular Suprema da R.P.D. 
da Coreia (2001).

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Título "Mulher Revelação 1982", Promoção do jornal A Plateia, San-
tana do Livramento/RS; Menção Honrosa por destaque em auxílio 
à Associação Santanense do Deficiente – ASSANDEF; Título Mu-
lher de Expressão – 1994 – Política, promoção da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Santana do Livramento; Homenagem "Uma 
Fronteira Sem Igual", promoção do Conselho Legislativo Interna-
cional Rivera da República Oriental do Uruguai e Santana do Livra-
mento (1994); Honra ao Mérito outorgada pela "Cavalgada Unidos 
pela Tradição Riograndense", promoção dos Tradicionalistas de São 
Gabriel/RS e apoio da ACAM – Associação Cultural "Alcides Maya"; 
Mulher Destaque Profissional (1995), homenagem do Rotary Club 
Brasília Centenário e do Rotary Club Brasília Sudoeste, por ocasião 
das comemorações do Dia Internacional da Mulher, Brasília (1995); 
Título Cidadã Honorária de Santana do Livramento, concedido pela 
Câmara de Vereadores da Cidade (1995); Troféu "Obelisco da Paz", 
Destaque Político do Ano de 1995, concedido pela Câmara de Verea-
dores de Santana do Livramento/RS (1995); Homenagem "Destaque 
da Década da Mulher", concedida pela Confederação das Mulheres do 
Brasil (1995); Troféu Homens e Mulheres de Ouro (1995); Diploma 
de Honra ao Mérito por relevantes serviços à categoria, outorgado 
pelo sindicato dos Empregados, Vendedores e Viajantes do Comér-
cio no Estado de São Paulo (1995); Título Cidadã Pedritense Ilustre, 
concedido pela Câmara de Vereadores de Dom Pedrito – RS (1995); 
Sócia Honorária do Rotary Club de Santana do Livramento – RS, 
pelos relevantes serviços prestados à Comunidade Santanense (1995); 
Cidadã Benemérita, concedido pela Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado de São Paulo "pela sua incansável luta na pre-
servação do sindicalismo constitucional brasileiro" (1996); Prêmio de 
Educação/96, "Thereza Noronha", concedido pela Câmara Municipal 
de Porto Alegre (1996); Título "Amiga do Estudante Porto-Alegrense 
– 96 da UMESPA – União Metropolitana dos Estudantes de Porto 
Alegre/RS (1996); Título "Sócio Paul Harris" pela Fundação Rotaria 
do Rotary Internacional, proposto pelo Rotary Club Paso de La Arena, 
Montevidéu (1996); Título "Destaque Político Nacional", VII Noite 
dos Brilhos, promovido pelo Jornal Gazeta de Bento Gonçalves/RS 
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(1996); Título "Personalidade Feminina 96" – Destaque Político – con-
cedido pela Associação dos Empresários do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná (1996); Título "Destaque 1996 – Personalidade Fe-
minina – concedido pelo Jornal do Povo da Cidade de Cachoeira do 
Sul (1996); Título "Mulher de Vanguarda de Brasília/97, concedido 
pela Câmara de Comércio e Associação de Mulheres de Negócio do 
DF; Título "Mulher Destaque/97, concedido pela Federação das Mu-
lheres do Brasil (1997); Título "Mulheres Destaque/96 – Área Política, 
concedido pelo Clube Soroptimista Internacional Brasília Alvorada 
(1997); Mérito Consciência Cidadã, concedido pela Liga das Mulheres 
Eleitoras do Brasil – LIBRA/DF, Brasília (1997); Troféu "Encruzilha-
da", destaque Mulher Notável, concedido pela Secretaria Municipal 
da Cultura, Desporto e Turismo de Encruzilhada do Sul/RS e Rádio 
Encruzilhadense (1997); Paraninfa da XXIX Turma de Técnicos em 
Contabilidade, da Escola de II Grau Bispo Thomas, mantida pela 
Legião da Cruz de Cacequi/RS (1997); Título "Personalidade Femi-
nina/97, Destaque Político Nacional, concedido pela Associação dos 
Empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Porto 
Alegre (1997); Diploma "Dez Mulheres do Ano 1997”, que muito tra-
balharam pela integração da mulher no processo de desenvolvimento 
sócio-político-econômico do País, outorgado pelo Conselho Nacional 
de Mulheres do Brasil, filiado ao Conselho Internacional de Mulheres, 
Rio de Janeiro (1998); Título "Colaborador Emérito", concedido pelo 
Instituto dos Advogados do MERCOSUL, Porto Alegre/RS (1998).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Preocupações do PTB nas áreas de educação, saúde e agricultura. Ne-

cessidade de se agilizar a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. DCN2 24/2/1995 p. 2295.

•	Dia Internacional da Mulher. Emissão abusiva de medidas provisórias 
pelo Executivo. DCN2 8/3/1995 p. 2702.

•	Crise na agricultura do país, especialmente, no estado do Rio Gran-
de do Sul. Inexistência de uma política agrícola adequada. DCN2 
21/3/1995 p. 3336.

•	O Dia Mundial da Saúde. Indignação diante da conotação da imprensa 
dada a derrubada do veto que retirou a TR dos financiamentos agríco-
las. Posição do PTB em defesa da Petrobras. DCN2 8/4/1995 p. 4957.
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•	Relatório da bancada parlamentar brasileira sobre a reunião preparatória 
da IV Conferência Mundial da Mulher, promovida pela ONU, em 
Nova Iorque. DCN2 13/4/1995 p. 5124.

•	Sessão solene da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, co-
memorativa do quinquagésimo aniversário do centro dos professores 
daquele Estado, o CPERS – Sindicato. DCN2 25/4/1995 p. 6118.

•	Saudando a passagem dos 31 anos do jornal Zero Hora, da cidade de 
Porto Alegre. DCN2 10/5/1995 p. 7977.

•	Preocupação de Sua Excelência com a tramitação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação. DCN2 11/5/1995 p. 8040. 

•	Transcurso dos cinquenta anos de compromisso do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB. DCN2 24/5/1995 p. 8624.

•	Saudando o transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente e congra-
tulando-se com os projetos de preservação ambiental desenvolvidos no 
Estado do Rio Grande do Sul. DCN2 7/6/1995 p. 9802.

•	Manifestos favoráveis e contrários ao substitutivo do ex-Senador Cid 
Sabóia de Carvalho ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. DCN2 8/6/1995 p. 9930.

•	Homenagem ao Sr. Júlio Maria Sanguinetti, Presidente da República 
Oriental do Uruguai. DCN 22/6/1995 p. 3299.

•	Relatório da quinta reunião da Comissão Especial da Mulher, realizada 
nos dias 28 e 29 de julho do ano em curso. DCN2 23/8/1995 p. 14282.

•	Aniversário da Revolução Farroupilha. DCN2 21/9/1995 p. 16230.
•	Parabenizando o jornal gaúcho Correio do Povo pelo transcurso do 

seu centenário. DSF 3/10/1995 p. 17222. REP DSF 3/10/1995 p. 64.
•	Participação Brasileira na IV Conferência Mundial da Mulher. DSF 

4/10/1995 p. 138.
•	Indignação pelo descaso do Governo em relação à grave crise econô-

mica e social que assola o estado do Rio Grande do Sul. Ociosidade 
na indústria gaúcha. Quebra na agricultura e na pecuária do Estado. 
DCN2 11/10/1995 p. 792.

•	Critica à Medida Provisória 1.179/95, que dispõe sobre o fortalecimento 
do sistema financeiro nacional. DSF 15/11/1995 p. 3118.

•	Lamentando os acontecimentos de ontem na supercomissão do Si-
vam. Considerações sobre o patrimônio da Amazônia e o Sivam. DSF 
18/1/1996 p. 446.
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•	Cumprimentos pelo transcurso do nonagésimo nono aniversário do 
jornalista Barbosa Lima Sobrinho. DSF 24/1/1996 p. 798.

•	Reflexões sobre o tema apresentado no programa “Fantástico”, da Rede 
Globo, em 28/1/1996, acerca do turismo sexual na região Nordeste: o 
abuso sexual em crianças. Cumprimentando o presidente da Embratur 
pela sua pronta atuação no combate à prostituição no turismo brasileiro. 
DSF 30/1/1996 p. 1047.

•	Congratulando-se com o posicionamento da jornalista Ana Amélia 
Lemos, do jornal Zero Hora, quanto à crise dos pequenos e médios 
produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul. DSF 16/2/1996 p. 
2075.

•	Cumprimentando a CNBB pela nota divulgada na imprensa, sobre 
a Campanha da Fraternidade de 1996 – “Justiça e paz se abraçarão”. 
DSF 5/3/1996 p. 3424.

•	Comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. DCN 8/3/1996 
p. 1570.

•	Problema do trabalho infantil no país. DSF 23/3/1996 p. 17376.
•	Necessidade de soluções urgentes para o problema do desemprego no 

Brasil. DSF 26/3/1996 p. 4850.
•	Relatório sobre sua participação no encontro de vereadores das regiões 

Norte e Nordeste, realizado em Belém/PA. DSF 2/4/1996 p. 5652.
•	Mobilização contrária à privatização do Banco Meridional S/A. DSF 

1o/5/1996 p. 7471.
•	Apresentando à Casa Projeto de Decreto Legislativo que susta os De-

cretos 1.498 e 1.499, de 24 de maio de 1995, que reavalia as anistias 
concedidas pela Lei no 1.878, de 11 de maio de 1994. DSF 7/5/1996 p. 
7592.

•	Homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. DSF 8/5/1996 p. 7626.
•	Lançamento, no último dia 16, do livro intitulado Direito Eleitoral. 

DSF 22/5/1996 p. 8431.
•	Parabenizando o Sr. Jayme Sirotsky, presidente da Rede Brasil Sul de 

Comunicações (RBS) pela sua posse na presidência da Federação In-
ternacional de Editores de Jornais. DSF 23/5/1996 p. 8527.

•	Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. DSF 29/5/1996 p. 
8960.
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•	Homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 6/6/1996 p. 
9442.

•	Presença, nas galerias do Plenário, de comissão de professores das uni-
versidades federais. DSF 8/6/1996 p. 9564.

•	Sanção do Presidente Fernando Henrique Cardoso de projeto de lei 
que aumenta a pena para estupro e violência sexual contra menores de 
14 anos. Seminário contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
nas Américas, realizado em Brasília, entre os dias 16 e 20 último, do 
qual resultou a “Carta de Brasília”. DSF 8/6/1996 p. 9543.

•	Importância da aprovação da emenda constitucional que garante vin-
te por cento das vagas partidárias para candidaturas de mulheres em 
eleições. Próximo lançamento da cartilha para mulheres candidatas a 
vereadoras – 1996, que faz parte da campanha “Mulheres sem medo 
do Poder”. DSF 19/6/1996 p. 10247.

•	Interpelação ao Ministro da Administração e Reforma do Estado, Sr. 
Bresser Pereira. DSF 27/6/1996 p. 10858.

•	Participação de Sua Excelência na VII Reunião Ordinária da Comissão 
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, realizada em San Luis, na 
Argentina. DSF 2/7/1996 p. 11241.

•	Morte de 94 idosos na Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro. Situ-
ação de abandono dos idosos no país. Aplausos à decisão do governo de 
regulamentar a política nacional do idoso, através do Decreto 1948/96. 
DSF 9/7/1996 p. 11601.

•	Lançamento, amanhã, no Salão Negro do Congresso Nacional, da car-
tilha “Mulheres sem medo do poder”, elaborada pelo IPEA e destinada 
às candidatas a vereadora em 1996. Seminários promovidos pelo Ins-
tituto Brasileiro de Assessoria Municipal – IBAM, até o ano de 1997. 
Participação e conquistas das mulheres no cenário político nacional. 
DSF 10/7/1996 p. 11660.

•	Realização de reunião, ontem, da Comissão de Assuntos Econômicos 
para o lançamento do Relatório sobre Desenvolvimento Humano – 
1996, das Nações Unidas. Comentários acerca dos indicadores conti-
dos nesse relatório, principalmente os relacionados às mulheres. DSF 
18/7/1996 p. 12228.
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•	Registrando a presença nas galerias do Plenário do grupo integrante da 
invernada juvenil do CTG simuelo do paço, da cidade de Uruguaiana/
RS. DSF 24/7/1996 p. 13034.

•	Participação de Sua Excelência, como palestrante, no sétimo Congresso 
dos Comerciários do Estado de São Paulo, que teve como tema central: 
“A globalização”. Elevado índice de desemprego no país. DSF 6/8/1996 
p. 13492.

•	Anunciando campanha para ampliação da participação da mulher em 
eleições, intitulada “Campanha Mulheres sem Medo do Poder”. DSF 
9/8/1996 p. 13680.

•	Protestando contra o descumprimento, pelo governo de Israel, do acor-
do de paz que assegurava a imediata libertação das mulheres palestinas, 
dentre as quais a brasileira Lamia Maaruf Hassan. Apelo às comissões 
de relações exteriores e defesa nacional, parlamentar Brasil-Israel e às 
autoridades brasileiras por providências no sentido da libertação de 
Lamia. DSF 14/8/1996 p. 13913.

•	Associando-se às homenagens prestadas ao poeta amazonense Thiago 
de Mello. DSF 14/8/1996 p. 13887.

•	Registrando a presença, nas galerias do Plenário, de alunos e professores 
da escola-classe 431, de Samambaia – DF. DSF 17/8/1996 p. 14223.

•	Apresentando dados sobre a discriminação vivida pela mulher no mer-
cado de trabalho. Apelo aos Srs. senadores para que aprovem o Projeto 
de Lei da Câmara no 29, de 1996, de autoria da Deputada Rita Camata, 
que dispõe sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras 
providências. DSF 17/8/1996 p. 14228.

•	Solidarizando-se com o jornal Zero Hora pela matéria publicada on-
tem, intitulada “Tempos difíceis na região da campanha”. Preocupações 
do povo gaúcho diante da crise econômica e social de seu Estado. De-
fesa da agricultura e da pecuária. DSF 22/8/1996 p. 14704.

•	Solenidade de criação do grupo permanente do trabalho da mulher, 
através da Portaria 869, de 1996, do Ministério do Trabalho, assinada 
na ocasião. DSF 4/9/1996 p. 15431.

•	Realização, entre os dias 24 de agosto e 1o de setembro, da Expointer-96, 
onde foi promovido um intenso debate em torno de alternativas para 
a agricultura e para a pecuária gaúcha e brasileira. Visita do Ministro 
Arlindo Porto ao evento, oportunidade em que Sua Excelência anun-
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ciou a abertura de linha de crédito para o financiamento da compra e 
manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas. Pronunciamento 
do presidente da Farsul, Hugo Paz, durante a abertura oficial da Ex-
pointer-96. DSF 5/9/1996 p. 15478.

•	Congratulando-se com a nova reitora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRS, professora Wrana Panizzi. Enaltecendo o nível 
qualitativo do ensino da UFRS. DSF 19/9/1996 p. 16290.

•	Relatando o recebimento, em nome da comissão parlamentar conjunta 
do MERCOSUL, de visita da delegação de sindicalistas de vários países 
da América do Sul, durante a qual foram discutidos os direitos sociais e 
trabalhistas, na área do MERCOSUL e do Acordo de Livre Comércio 
das Américas – ALCA. DSF 20/9/1996 p. 16334.

•	Balanço das eleições municipais no Estado do Rio Grande do Sul e do 
crescimento do percentual de mulheres candidatas e eleitas. Amadu-
recimento político da população. DSF 11/10/1996 p. 16804.

•	Grave situação do setor primário e a consequente revolta da classe dos 
produtores agrícolas. Matérias publicadas pela imprensa hoje, referentes 
a tal fato. Apelo ao Ministro da Agricultura, Senador Arlindo Porto, 
no sentido de que se desburocratize a obtenção do crédito rural. DSF 
12/10/1996 p. 16888.

•	Congratulando-se com as Sras e Srs. Senadores que se manifestaram e 
se manifestarão sobre a situação da educação no Brasil e a necessidade 
de valorização do professor. DSF 16/10/1996 p. 17016.

•	Congratulando-se com a Câmara dos Deputados pela realização da 
sessão solene desta última quarta-feira, dia 16, em homenagem ao 
quadragésimo segundo aniversário de falecimento do ex-presidente 
Getúlio Vargas. DSF 19/10/1996 p. 172480.

•	Homenageia o quinquagésimo aniversário da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria – CNTI. DSF 31/10/1996 p. 17830.

•	Posse da primeira Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Sul, Dra. Maria Berenice Dias, um marco para as conquistas da 
mulher na vida pública. DSF 2/11/1996 p. 18030.

•	Abordagem do Programa de Alimentação do Trabalhador. Equívoco da 
proposta governamental de troca do ticket alimentação por dinheiro. 
Defesa da valorização dos servidores públicos. DSF 6/11/1996 p. 18118.
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•	Luta pela igualdade de oportunidade da mulher na sociedade brasilei-
ra. Propondo a indicação de uma mulher para o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. DSF 20/11/1996 p. 18610.

•	Homenagem ao Dia de Zumbi dos Palmares. DSF 22/11/1996 p. 
18778.

•	Justificando requerimento de sua autoria, encaminhado à Mesa, so-
licitando a convocação do Ministro Interino da Saúde para prestar 
esclarecimentos sobre a grave situação financeira dos laboratórios far-
macêuticos oficiais. DSF 27/11/1996 p. 19013.

•	Em nome da bancada feminina do Congresso Nacional, solicita a pre-
sença dos Srs. Senadores na sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18h30, 
com o fim de derrubar o veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara 
no 114, de 1994. DSF 28/11/1996 p. 19139.

•	Solidariedade à Senadora Benedita da Silva, por ter sido discriminada 
nas declarações do novo presidente do SEBRAE. DSF 29/11/1996 p. 
19325.

•	Solidariedade ao discurso do Senador Carlos Patrocínio sobre a situação 
da saúde no Brasil. DSF 30/11/1996 p. 19421.

•	Considerações sobre a proposta de privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce, destacando seu abundante patrimônio e sua importância 
estratégica para o desenvolvimento do país. DSF 30/11/1996 p. 19405.

•	Dia Mundial de Mobilização na Luta contra a AIDS, ocorrido ontem. 
Alerta as autoridades para a gravidade da epidemia que se alastra em 
todos os países e também para a importância de ações mais efetivas no 
seu enfrentamento. DSF 3/12/1996 p. 19466.

•	Reiterando solidariedade à Senadora Benedita da Silva, em virtude das 
agressões verbais feitas a Sua Excelência pelo Presidente do Sebrae, Pio 
Guerra. DSF 3/12/1996 p. 19473.

•	Críticas às campanhas de desvalorização do funcionalismo público. 
Questionando a eficiência do programa de desligamento voluntário dos 
servidores do Poder Executivo. Defendendo a concessão de reajuste 
salarial aos funcionários públicos. DSF 4/12/1996 p. 19540.

•	Reflexões suscitadas pelo transcurso, ontem, do Dia Mundial dos Di-
reitos Humanos. DSF 12/12/1996 p. 20268.

•	Interpelação ao Ministro da Justiça, Sr. Nelson Jobim. DSF 12/12/1996 
p. 20317.
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•	Documento conclusivo do I Encontro Nacional dos Dirigentes Sin-
dicais, realizado em Brasília, nos dias 26 e 27 de novembro passado. 
DSF 13/12/1996 p. 20344.

•	Aniversário do jornal Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro, que 
transcorrerá no próximo dia 27. DSF 17/12/1996 p. 20719.

•	Reunião do Mercosul, em Fortaleza/CE. Repúdio às repressões po-
liciais violentas aos trabalhadores, cujas lideranças não foram ouvidas 
pelos presidentes dos países membros do Mercosul. DSF 18/12/1996 
p. 20862.

•	Mensagem de fim de ano. Temas nacionais, objetos de seus pronun-
ciamentos durante o ano legislativo. Situação socioeconômica do Rio 
Grande do Sul. Premência de solução para as injustiças sociais no Brasil. 
Desemprego, falências e desmantelamento do setor primário nacional. 
DSF 20/12/1996 p. 21101.

•	Homenagens de pesar pelo falecimento do filho do ex-presidente Ge-
túlio Vargas, Sr. Manoel Antonio Sarmanho Vargas. DSF 17/1/1997 p. 
2366.

•	Reunião, ontem, no Ministério da Justiça, de abertura dos trabalhos re-
lacionados com a elaboração do plano nacional para igualdade, que será 
implantado pelo Governo Federal, a partir deste ano. DSF 18/1/1997 
p. 2625.

•	Ausência de amplos debates sobre a importante questão da privatização 
da companhia Vale do Rio Doce. Referências ao depoimento de D. Lu-
ciano Mendes de Almeida da audiência pública realizada pela Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz, em 17 de dezembro último, sobre a ética e 
privatização da Vale do Rio Doce. DSF 21/1/1997 p. 2666.

•	Prestando, em nome da bancada do PTB no Senado Federal, home-
nagem pelo centenário do jornalista Barbosa Lima Sobrinho. DSF 
22/1/1997 p. 2811.

•	Homenagem do PTB ao ex-governador Leonel Brizola, que hoje com-
pleta 75 anos. DSF 23/1/1997 p. 2914.

•	Abordando a questão do desemprego crescente e as consequências da 
flexibilização dos contratos de trabalho. Considerações sobre o Projeto 
de Lei da Câmara no 93, de 1996, que dispõe sobre o contrato de tra-
balho por prazo determinado e dá outras providências. DSF 28/1/1997 
p. 3179.
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•	Registro do Encontro Mundial de Entidades de Jornal a ser realizado 
em Porto Alegre/RS, nos dias 5 e 6 de fevereiro próximo, com objetivo 
de debater a realidade dos jornais brasileiros e de todo o mundo, bem 
como o papel da imprensa no momento atual. DSF 31/1/1997 p. 3592.

•	Congratulando-se com o projeto de erradicação do trabalho infantil, 
lançado na Zona da Mata/PE. DSF 1o/2/1997 p. 3629.

•	Importância da aprovação, nesta Casa, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Programa de 
Alfabetização Solidária. DSF 4/2/1997 p. 3732.

•	Regozijo pela escolha do Sr. Carlos Rivaci Sperotto para a presidência 
da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul – FARSUL. DSF 
5/2/1997 p. 3810.

•	Comunicando a recondução do Senador Valmir Campelo à liderança 
do PTB. DSF 5/2/1997 p. 3839.

•	Associando-se às homenagens prestadas à memória do Senador Darcy 
Ribeiro. DSF 26/2/1997 p. 4359.

•	Libertação da brasileira Lamia Marouf Hassan, prisioneira em Israel. 
DSF 27/2/1997 p. 4664.

•	Saudando o governo do Rio Grande do Sul pelo lançamento das bases 
para criação de uma central de doação de órgãos no Estado. Necessida-
de do lançamento de uma campanha de esclarecimentos à população 
sobre a doação de órgãos. DSF 5/3/1997 p. 4932.

•	Comunicando a formação de uma Comissão de Parlamentares Gaú-
chos, com o objetivo de levantar alternativas para a renegociação das 
dívidas dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. DSF 6/3/1997 
p. 4993.

•	Homenageia o Dia Internacional da Mulher. DCN 6/3/1997 p. 2402.
•	Comemoração do dia internacional pela eliminação de todas as formas 

de discriminação racial. DSF 21/3/1997 p. 6188.
•	Participação e solidariedade de Sua Excelência às manifestações dos sem 

terra em Brasília, cujo exemplo de luta fortalece a democracia brasilei-
ra. Ações insuficientes do Governo para a concretização da Reforma 
Agrária. Somando-se às vozes dos professores do Rio Grande do Sul, 
em manifestação ontem em frente ao Palácio Piratini. DSF 19/4/1997 
p. 8119.
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•	Saudando o Primeiro-Ministro e Parlamentares da Espanha, em visita 
ao Senado Federal. DSF 19/4/1997 p. 8125.

•	Comentando a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais, em cará-
ter definitivo, de Projeto de Lei do Senado no 77, de 1996, que dispõe 
sobre a produção, utilização e comercialização, no Brasil de substâncias 
químicas do grupo dos clorofluor carbonos (CFC), de sua autoria. DSF 
23/4/1997 p. 8283.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do educador Paulo Freire. DSF 
6/5/1997 p. 9047.

•	Resistência do povo gaúcho à reformulação do sistema financeiro do 
Rio Grande do Sul, que envolve o Banco do Estado, a Caixa Econômica 
Estadual e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul. 
DSF 7/5/1997 p. 9123.

•	Indignação de Sua Excelência com a desconsideração do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e do Governador Antônio Britto, em 
não tê-la convidado para uma visita que realizaram à cidade de Santana 
do Livramento – RS. Diversas manifestações, por ocasião da referida 
visita, que demonstram a indignação da população frente às medidas e 
ao descaso das autoridades quanto aos problemas daquele Município. 
Defesa da criação de área de livre comércio e reabertura de frigorífico 
local. DSF 10/5/1997 p. 9330.

•	Preocupações, ideias e propostas de Sua Excelência quanto à educação 
do País, destacando questões tais como o elevado índice de analfabetis-
mo, os baixos salários pagos aos professores, a necessidade de maiores 
investimentos e aquisição de equipamentos, a qualificação profissional 
dos educadores e a provisão da merenda escolar. Dificuldades por que 
passa a educação no Rio Grande do Sul, a despeito da constituição 
estadual destinar o percentual de 35% para investimentos no setor. 
Assembleia do magistério daquele estado, a ser realizada no próximo 
dia 15. DSF 14/5/1997 p. 9536.

•	Defendendo o sobrestamento da votação da emenda da reeleição, mar-
cada para amanhã no Plenário do Senado Federal, até que se apurem 
denúncias de corrupção envolvendo nomes de deputados e outras au-
toridades. Necessidade da criação de comissão parlamentar de inquérito 
para apurar as denúncias de compra de votos. DSF 21/5/1997 p. 10121.
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•	Eleição, na última sexta-feira, do novo presidente da Federação das 
Associações de municípios do Rio Grande do Sul, ocasião em que se 
debateram todos os problemas vividos pelas prefeituras, especialmente 
as dificuldades nas relações com a União, envolvendo o repasse de re-
cursos públicos. Consequências que advirão da eventual prorrogação 
do Fundo de Estabilização Fiscal. DSF 28/5/1997 p. 10640.

•	Comentando matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, no 
último dia 26, e em O Globo de hoje, na coluna do jornalista Ricardo 
Boechat, sobre a dificuldade da Comissão de Educação do Senado Fe-
deral em se reunir pela ausência de seus membros, deixando, assim, 
de discutir os importantes temas da educação em nosso País. DSF 
29/5/1997 p. 10692.

•	Transcurso, ontem, do Dia Mundial de Combate ao Fumo. DSF 
3/6/1997 p. 10791.

•	Solidariedade ao Senador Bernardo Cabral em virtude de reportagem 
publicada no jornal Correio Braziliense, acusando-o de intermediar 
acordo como presidente da CPI dos precatórios. DSF 4/6/1997 p. 
10852.

•	Gravidade de denúncia feita pelo jornal Correio Braziliense sobre a 
falta de vacinas tríplice e contra a hepatite B nos postos de saúde do 
País. DSF 4/6/1997 p. 10854.

•	Manifesta solidariedade ao Senador Bernardo Cabral em protesto 
pelo atraso na tramitação de projeto de resolução de sua autoria. DSF 
7/6/1997 p. 10051.

•	Considerações a respeito do tema meio ambiente, tendo em vista o 
aumento de sua degradação. Criticando proposta oficial que sugere a 
possibilidade de submeter a exploração externa áreas de floresta bra-
sileira. Transcrição nos Anais da casa do editorial do jornal O Globo, 
de hoje, sob título Amazônia legal, e do artigo Questão de bom-senso, 
de autoria do Sr. Paulo Beninca de Sales, diretor de Recursos Na-
turais Renováveis do Ibama. Responsabilidade dos agentes políticos, 
econômicos e sociais para com a preservação do meio ambiente. DSF 
7/6/1997 p. 11056.

•	Solidariedade a República Popular e Democrática da Coreia, atingida 
por inundações terríveis, que estão provocando prejuízos incalculáveis 
a sua economia. DSF 18/6/1997 p. 11770.
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•	Realização, em Brasília, do III Encontro da Frente Nacional de Par-
lamentares e Executivos Portadores de Deficiência. DSF 20/6/1997 p. 
11985.

•	Equívocos da proposta da Reforma Administrativa, em tramitação no 
Congresso Nacional, que trata o estado e o funcionalismo público 
como a causa dos problemas enfrentados pelo país. Mobilização dos 
professores gaúchos exigindo do Governo Estadual o cumprimento da 
lei salarial. Preocupação com a situação do setor de segurança pública 
brasileira. DSF 12/7/1997 p. 13904.

•	Visita da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do trabalho infan-
tojuvenil ao Rio Grande do Sul, onde se verificou um elevado índice 
de exploração da mão de obra infantil naquele Estado. DSF 19/7/1997 
p. 14573.

•	Associando-se ao discurso do Senador Ademir Andrade, no qual Sua 
Excelência critica o governo por não conceder reajuste aos funcionários 
públicos. DSF 19/7/1997 p. 14604.

•	Reflexões sobre o teor da manchete do jornal Correio Braziliense de 
hoje, sob o título “Brasil é o campeão mundial de prostituição infantil”. 
DSF 22/7/1997 p. 14657.

•	Comunicando à Casa o seu desligamento do Partido Trabalhista Bra-
sileiro e os motivos que levaram Sua Excelência a esta decisão. DSF 
6/8/1997 p. 15709.

•	Homenagem póstuma ao Sociólogo Herbert de Souza, falecido no 
último sábado. DSF 12/8/1997 p. 16013.

•	Considerações sobre a reforma da Previdência Social. DSF 19/8/1997 
p. 16643.

•	Comunicando sua decisão de ingressar no Partido Democrático Tra-
balhista – PDT. DSF 21/8/1997 p. 16941.

•	Reflexões a respeito da vida e das circunstâncias trágicas da morte da 
Princesa Spencer. Questionando os abusos da imprensa sensacionalista. 
DSF 3/9/1997 p. 17908.

•	Realização do II Encontro Nacional das Federações de Trabalhadores. 
Nota preliminar resultante do referido encontro. DSF 12/9/1997 p. 
18628.

•	Relatório de sua viagem como integrante da comitiva de parlamentares 
brasileiros em visita a Hong Kong, à República Popular da China e a 
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Taiwan, no período de 22 de junho a 6 de julho de 1997. DSF 13/9/1997 
p. 18722.

•	Comemoração, amanhã, da Revolução Farroupilha, marco da história 
e da formação política da Sociedade Rio-Grandense. DSF 20/9/1997 
p. 19693.

•	Dados estatísticos dramáticos sobre a violência no trânsito do Brasil. 
Êxito da campanha iniciada há um ano pelo jornal Correio Braziliense, 
encampada pelo Governo do Distrito Federal, com a participação ex-
pressiva da sociedade brasiliense, que resultou na redução significativa 
dos índices de acidentes de trânsito. Visão educativa e inibidora dos 
excessos no trânsito, que advirão como decorrência da sanção do novo 
Código Nacional de Trânsito. Comentando artigo do jornal Folha de S. 
Paulo de ontem, intitulado “Governo veta as multas do novo código”. 
Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado no 112, de 1997, de 
autoria de Sua Excelência, que estabelece mecanismos para a veicula-
ção de mensagens educativas de trânsito em propaganda de natureza 
comercial, em todo o território nacional. DSF 23/9/1997 p. 19709.

•	Homenagem ao Dia Nacional do Vereador. DSF 2/10/1997 p. 20547.
•	Apelo aos Srs. Senadores para que estejam presentes a audiência pública 

para debater medidas fiscais que atingem diretamente os municípios, a 
propósito da proposta de prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal 
– FEF, a realizar-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
na próxima terça-feira. DSF 3/10/1997 p. 20799.

•	Homenageia o professor pelo transcurso do seu dia. DSF 16/10/1997 
p. 22025.

•	Estado de calamidade em que se encontra o Estado do Rio Grande do 
Sul, em virtude das fortes chuvas que o atingem. DSF 23/10/1997 p. 
22624.

•	Substitutivo apresentado por Sua Excelência ao Projeto de Lei da Câ-
mara no 89, de 1996, na Comissão de Educação, com o objetivo de 
atingir metas do programa de renda mínima. DSF 24/10/1997 p. 22728.

•	Transcurso, hoje, do Dia do Comerciário. DSF 31/10/1997 p. 23327.
•	Associa-se às colocações do Senador Jader Barbalho, opondo-se à res-

ponsabilização do Congresso Nacional pelos problemas brasileiros. 
DSF 31/10/1997 p. 23322.
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•	Considerações sobre o crescimento vertiginoso da violência urbana no 
país e suas causas, destacando a realidade do estado do Rio Grande do 
Sul. DSF 4/11/1997 p. 23737.

•	Reflexões críticas sobre o pacote fiscal, levando em consideração as 
contribuições recebidas dos mais variados setores sociais e econômicos. 
DSF 22/11/1997 p. 25565.

•	Avaliação dos esclarecimentos prestados pelos Ministros Pedro Malan e 
Antônio Kandir, na sessão do Congresso Nacional realizada no último 
sábado. DSF 26/11/1997 p. 25888.

•	Pronunciamento manifestando sua preocupação com a proliferação do 
vírus HIV, tendo em vista a mudança do perfil daqueles que se contami-
nam, por ocasião do transcurso, no dia primeiro de dezembro passado, 
do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. DSF 5/12/1997 p. 27065.

•	Premência na execução dos Programas de Desenvolvimento da Agri-
cultura já anunciados pelo Governo Federal, em especial os que ga-
rantem crédito e financiamento aos pequenos produtores rurais. DSF 
5/12/1997 p. 26960.

•	Comemoração do Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
DSF 11/12/1997 p. 27685.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Onofre Quinan. 
DSF 15/1/1998 p. 603.

•	Encaminhando à Mesa requerimento que solicita informações ao Mi-
nistro do Planejamento e Orçamento sobre a destinação dos recursos 
da defesa civil que tinham como finalidade a prestação de auxílio aos 
Municípios atingidos pelas enchentes. DSF 20/1/1998 p. 871.

•	Críticas à política de educação no Estado do Rio Grande do Sul, prin-
cipalmente em relação ao exercício do magistério. DSF 23/1/1998 p. 
1187.

•	Importância da mobilização da sociedade brasileira na divulgação e 
no estímulo ao cumprimento do novo Código Nacional de Trânsito. 
Defesa da aprovação de projeto de lei de sua autoria, que estabelece 
mecanismos para a veiculação de mensagens educativas de trânsito. 
DSF 24/1/1998 p. 1230.

•	Exaltação do período Getúlio Vargas pelas conquistas trabalhistas e 
avanços sociais, equivocadamente combatidos pelo atual governo. 
Desrespeito à categoria dos aposentados e pensionistas. Divulgação de 
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manifesto da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas 
contra a privatização da Previdência Social. Registro de ação impetrada 
no STF, por entidades sindicais, arguindo a constitucionalidade da lei 
que instituiu o trabalho temporário. DSF 31/1/1998 p. 1978.

•	Solicita informações à direção do Senado sobre o cumprimento de ação 
judicial impetrada pelo Sindicato dos Servidores do Legislativo – SIN-
DILEGIS, relativamente à cobrança de um erro de cálculo quando da 
criação da URV, em 1994, de 11,98%. DSF 3/2/1998 p. 2001.

•	Considerações à proposta de Reforma Administrativa em tramitação 
nesta Casa, em especial sobre os dispositivos referentes aos servidores 
públicos. DSF 4/2/1998 p. 2099.

•	Análise da amplitude do acordo cultural Brasil-Uruguai, aprovado on-
tem por esta Casa. DSF 13/2/1998 p. 2920.

•	Reflexos dos efeitos da Lei Kandir na arrecadação do ICMS nos Esta-
dos, destacando as volumosas perdas. DSF 6/3/1998 p. 3410.

•	Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 p. 3673 
e 3680.

•	Avaliação do PDT sobre a convenção do PMDB, realizada no último 
final de semana, em nota oficial divulgada na imprensa (como Líder). 
DSF 13/3/1998 p. 4061.

•	Críticas aos rumos da política econômica do Governo Federal acarre-
tando aumento de desemprego no país. Defesa de adoção de medidas 
com vistas a erradicar o desemprego no Brasil. DSF 20/3/1998 p. 4624.

•	Encaminhando ao Presidente do Senado Federal requerimento que 
solicita informações referentes ao envolvimento de funcionário da Casa 
no tráfico e prostituição de crianças. DSF 24/3/1998 p. 4799.

•	Visita ao Estado do Ceará da CPI destinada a apurar as denúncias sobre 
o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. DSF 25/3/1998 p. 4968.

•	Ausência de políticas públicas para a saúde e descaso do Governo Fede-
ral com as deprimentes estatísticas relacionadas ao setor. Necessidade 
de fortalecimento do Programa de Atenção Integral da Saúde da Mu-
lher – PAIS. Homenagem ao Dia do Jornalista. DSF 8/4/1998 p. 6135.

•	Solidariedade aos professores e funcionários das universidades públicas, 
que pleiteiam melhores condições de trabalho e reajuste salarial. DSF 
18/4/1998 p. 6878.
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•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Luís 
Eduardo Magalhães. DSF 24/4/1998 p. 6969.

•	Homenagem ao Dia do Trabalhador. DSF 6/5/1998 p.7404.
•	Voto de pesar pelo falecimento do cantor Nelson Gonçalves. DSF 

7/5/1998 p. 7599.
•	Homenagem de pesar pelo falecimento do cantor nativista uruguaia-

nense César Passarinho. DSF 19/5/1998 p. 8626.
•	Registro da realização, nas dependências do Congresso Nacional, de 

movimento de prefeitos e vereadores de todo o Brasil, consubstanciado 
na Marcha de Brasília em Defesa dos Municípios. DSF 20/5/1998 p. 
8746.

•	Considerações sobre informações prestadas pelo Ministério do Plane-
jamento acerca de recursos aprovados pelo Congresso Nacional para 
combater os efeitos do El Niño. DSF 21/5/1998 p. 8831.

•	Solicita a intercessão do Presidente do Senado no confronto, em frente 
ao Congresso Nacional, entre trabalhadores e a polícia. DSF 21/5/1998 
p. 8848.

•	Comentários em relação a matéria divulgada no final de semana pelo 
jornal O Globo, a respeito do alto grau de desemprego entre os jo-
vens, fato que merece a atenção das autoridade governamentais. DSF 
28/5/1998 p. 9385.

•	Reivindicação de políticas claras e estratégicas pelos Governos Esta-
duais e Federal a fim de evitar quedas na produção de grãos, como as 
verificadas a partir de 1995. DSF 18/6/1998 p. 10566.

•	Repúdio à política agropecuária do governo Fernando Henrique Car-
doso. Protesto pela importação de arroz subsidiado, tendo em vista as 
dificuldades enfrentadas pelos produtores brasileiros de arroz. DSF 
19/6/1998 p. 10805.

•	Intransigência do Governo em relação às reivindicações dos professores 
das universidades federais em greve. DSF 1o/7/1998 p. 11524.

•	Registro do Concurso Nacional de Monografias sobre o tema “Cin-
quentenário da Proclamação do Estado de Israel”, cujo lançamento será 
amanhã, às 16 horas, no espaço Cultural da Câmara dos Deputados. 
DSF 2/7/1998 p. 11800.
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•	Dificuldades no setor agropecuário gaúcho, como reflexo da política 
econômica do Governo Federal. Críticas sobre a redução de jornada de 
trabalho, proposta pelo Governo. DSF 13/8/1998 p. 12916.

•	Comunicação da nova data para as inscrições do concurso cinquente-
nário de Israel. DSF 15/10/1998 p. 14052.

•	Homenagem ao Dia do Professor. DSF 16/10/1998 p. 14084.
•	Solicitação de esclarecimentos sobre o pacote de estabilização fiscal. 

DSF 5/11/1998 p. 15113.
•	Necessidade de incentivos ao setor turístico nacional para que seu for-

talecimento seja convertido em desenvolvimento econômico e geração 
de empregos. DSF 14/11/1998 p. 15696.

•	Derrota do governo na tentativa de ataque aos direitos adquiridos dos 
servidores públicos. Necessidade de o Senado Federal exercer suas 
prerrogativas na analise prévia do acordo do Brasil com o Fundo Mo-
netário Internacional. DSF 4/12/1998 p. 17730.

•	Repúdio a reportagem do jornal O Globo, do dia 6 do corrente, in-
titulada “Emendas individuais têm fins duvidosos”. DSF 10/12/1998 
p. 18227.

•	Impropriedade do interstício entre verificações de votação, tendo em 
vista o processo eletrônico disponível na Casa, e do desvirtuamento da 
vontade do Plenário através dos votos das lideranças partidárias. DSF 
15/12/1998 p. 18681.

•	Reflexões sobre as comemorações do cinquentenário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro último. DSF 
15/12/1998 p. 18653.

•	Comentários à manifestação “SOS leite”, dos produtores de leite do 
país, realizada no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, 
no dia 9 de dezembro. Transcrição nos Anais do Senado de manifesto 
em homenagem à Senadora Marina Silva durante a realização do I 
Encontro Internacional de Mulheres da Floresta, no Estado do Acre. 
DSF 16/12/1998 p. 18994.

•	Homenagem à memória da Deputada alagoana Ceci Cunha. Neces-
sidade de uma política eficaz de combate ao crime organizado e aos 
matadores de aluguel. DSF 9/1/1999 p. 603.
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•	Divulgação do resultado do concurso nacional de monografias sobre 
o tema “Cinquentenário da proclamação do Estado de Israel”. DSF 
16/1/1999 p. 1617.

•	Falência e inviabilidade da atual política econômica do Governo. Re-
latório sobre a reunião dos governadores da oposição, ocorrida ontem 
em Belo Horizonte, ocasião em que foi analisada a insolvência de seus 
estados. Transcrição da carta de Belo Horizonte, assinada por todos os 
governadores de oposição. DSF 20/1/1999 p. 1720.

•	Homenagem póstuma ao ex-Senador João Calmon. DSF 22/1/1999 
p. 1907.

•	Repúdio a nota divulgada ontem pelo Ministério da Fazenda, contendo 
ameaças aos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em virtude 
do posicionamento assumido pelos mesmos em relação ao endivida-
mento público. DSF 23/1/1999 p. 2013.

•	Considerações às medidas de retaliação tomadas pelo Ministro da Fa-
zenda contra o Estado do Rio Grande do Sul, com a suspensão de 
financiamentos. DSF 30/1/1999 p. 2554.

•	Homenagem ao Dia Internacional da Mulher e à memória da Depu-
tada Ceci Cunha. DCN 11/3/1999 p. 2016.

•	Divergências entre o atual Governo do Rio Grande do Sul e as mon-
tadoras de automóveis. DSF 24/3/1999 p. 6179.

•	Solicitação à Mesa de esclarecimentos sobre o arquivamento da Pro-
posta de Emenda à Constituição no 19, de 1998. DSF 7/4/1999 p. 7486.

•	Repúdio às denúncias veiculadas pela imprensa, relativas a apreciação 
de proposta de emenda à Constituição, visando a extinção da Justiça 
do Trabalho e dos Juízes Classistas. Defesa da Justiça do Trabalho. DSF 
9/4/1999 p. 7648.

•	Premência na sanção do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorie-
dade de cirurgia plástica reparadora de mama pelo SUS, nos casos de 
mutilação decorrente de tratamento de câncer. DSF 24/4/1999 p. 8783.

•	Apoio ao posicionamento do governo do Rio Grande do Sul nas ne-
gociações com a Ford, que decidiu pela paralisação da construção de 
uma fábrica de automóveis naquele Estado. DSF 30/4/1999 p. 9251.

•	Comemoração ao Dia do Trabalho nos termos do Requerimento no 
167, de 1999, de autoria do Senador Ademir Andrade e outros sena-
dores. DSF 30/4/1999 p. 9189.
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•	Importância do Encontro Nacional dos Trabalhadores da Alimentação 
a realizar-se amanhã, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos De-
putados. DSF 12/5/1999 p. 11235.

•	Convocação dos membros das Comissões de Serviços de Infraestrutura 
e de Fiscalização e Controle para reunião conjunta hoje, às 18 horas, 
sobre a questão de Furnas. DSF 13/5/1999 p. 11343.

•	Regozijo pela iniciativa da ONU de promover a “cultura da paz”, pro-
posta de realização de um seminário sobre a violência na juventude, a 
ser promovido pelo Senado Federal, com a participação de represen-
tantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e 
da sociedade (Indicação no 1, de 1999). DSF 18/5/1999 p. 11890.

•	Crise de credibilidade do Governo Fernando Henrique Cardoso em 
virtude dos fatos ocorridos na privatização da Telebrás. Encaminhando 
à Mesa requerimento de informações ao Ministro da Fazenda sobre 
os montantes arrecadados e a respectiva destinação do Fundo de Es-
tabilização Fiscal, nos anos de 1998 e 1999. DSF 1o/6/1999 p. 13518.

•	Registro do V Encontro do Fórum de Mulheres do Mercosul, realizado 
na cidade de Montevidéu, entre os dias 23 a 25 de maio passado. DSF 
2/6/1999 p. 14156.

•	Carta de Natal exarada no III Congresso Nacional de Profissionais e 
quinquagésima sexta Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e 
da Agronomia. DSF 9/6/1999 p. 14719.

•	Apelo ao Supremo Tribunal Federal para que seja sensível aos anseios 
da Nação quanto ao prosseguimento das investigações das comissões 
parlamentares de inquérito. DSF 17/6/19991 p. 15495.

•	Falta de quórum para a realização, hoje, de reunião ordinária da Co-
missão de Serviços de Infraestrutura. DSF 18/6/1999 p. 15528.

•	Considerações sobre o episódio da nomeação e demissão do Diretor-
-Geral da Polícia Federal, que motivou a apresentação do Projeto de 
Lei do Senado no 438, de 1999, que acrescenta artigo à Lei no 9.649/98, 
para determinar que o Diretor-Geral da Polícia Federal seja sabatinado 
pelo Senado Federal e estipula mandato de dois anos para o ocupante 
do cargo. DSF 26/6/1999 p. 17202.

•	Interferência do Governo Federal na transferência da fábrica da Ford do 
Estado do Rio Grande do Sul para o da Bahia. DSF 29/6/1999 p. 17318.
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•	Preocupação com a edição da Resolução no 295/99, do Serviço Nacional 
de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, órgão do Governo Argentino, 
que proíbe aos cidadãos daquele país a aquisição de produtos de natu-
reza animal e vegetal nos estabelecimentos comerciais gaúchos. DSF 
1o/7/1999 p. 17795.

•	Críticas à reestruturação nos setores de fiscalização do Banco Central. 
Alerta para a diminuição na arrecadação de impostos pelo Governo 
Federal, decorrente de inclusão dos técnicos da Receita Federal no 
Programa de Demissão Voluntária – PDV. DSF 10/8/1999 p. 19831.

•	Saudação aos agricultores rurais presentes em Brasília e apoio à reivin-
dicação por melhores condições para a agropecuária brasileira. DSF 
18/8/1999 p. 20452.

•	Considerações contrárias às modificações pretendidas pelo Governo no 
regime de aposentadorias dos trabalhadores. DSF 21/8/1999 p. 21779.

•	Considerações sobre a “Marcha dos 100 mil”, avaliada positivamente 
pelos organizadores. DSF 28/8/1999 p. 22361.

•	Considerações sobre a grave crise que abala o Timor Leste. DSF 
9/9/1999 p. 23472.

•	Questiona a decisão da Mesa de encerrar a sessão plenária para possi-
bilitar reuniões nas comissões. DSF 10/9/1999 p. 24015.

•	Defesa da manutenção do Programa Especial de Treinamento – PET, 
ameaçado de extinção em dezembro próximo. DSF 10/9/1999 p. 24024.

•	Registro da solenidade de lançamento do “Manifesto 2000” por uma 
cultura de paz e não violência. DSF 15/9/1999 p. 24358.

•	Comemoração dos 164 anos da Revolução Farroupilha e 150 anos da 
morte de Anita Garibaldi. DSF 24/9/1999 p. 25076.

•	Comemoração do Dia Nacional do Idoso. DSF 29/9/1999 p. 25518.
•	Homenagem ao Dia do Vereador, transcorrido em 1o de outubro. DSF 

5/10/1999 p. 26617.
•	Homenagem ao Dia do Professor. DSF 20/10/1999 p. 27890.
•	Necessidade de política educacional para jovens delinquentes. DSF 

9/11/1999 p. 30130.
•	Registro da realização da quadragésima quinta Feira do Livro na cidade 

de Porto Alegre – RS. DSF 11/11/1999 p. 30449.
•	Comemoração do quadragésimo aniversário da Declaração dos Direitos 

da Criança. DSF 24/11/1999 p. 31455.
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•	Transcurso, hoje, do Dia Internacional da Não Violência contra a Mu-
lher. DSF 26/11/1999 p. 31796.

•	Considerações sobre a violência na sociedade brasileira. Posicionamen-
to contrário à proibição do uso de armas pelos cidadãos, de acordo com 
o projeto apoiado pelo Governo Federal. DSF 19/1/2000 p. 504.

•	Apelo ao Governo Federal para a liberação de recursos aos municípios 
gaúchos que estão em estado de emergência, em função da estiagem 
no estado. Proposta de revisão do papel do BNDES como agente de 
desenvolvimento nacional, questionando o volume de recursos libera-
dos por este banco para empresas estrangeiras. DSF 25/1/2000 p. 901.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 16/3/2000 p. 
4556.

•	Comentários à greve do magistério do estado do Rio Grande do Sul. 
DSF 24/3/2000 p. 5297.

•	Pedido de esclarecimento ao presidente da Petrobras e ao Ministro de 
Minas e Energia sobre a venda da refinaria Alberto Pasqualini. DSF 
5/4/2000 p. 6386.

•	Comentários a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, do dia 
9 corrente, segundo a qual o Tesouro Nacional estaria devolvendo ao 
setor privado os ágios resultantes das privatizações. DSF 13/4/2000 p. 
7076.

•	Reflexões sobre a questão salarial e sobre o Código Florestal, dentre 
outros, apreciados pelo Congresso Nacional durante a sua ausência. 
DSF 31/5/2000 p. 11095.

•	Homenagem pelo transcurso, no último dia 8, dos 50 anos do fale-
cimento da Líder Feminista Alice Tibiriçá. DSF 15/6/2000 p. 13127.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento de 12 crianças, ocorrido na 
creche Casinha da Emília em Uruguaiana/RS. DSF 22/6/2000 p. 13688.

•	Considerações sobre o processo de reunificação pacífica da Coreia do 
Sul e da Coreia do Norte. DSF 28/6/2000 p. 13914.

•	Regozijo pela indicação da juíza Ellen Gracie Northfleet para o Supre-
mo Tribunal Federal. DSF 2/11/2000 p. 21810.

•	Homenagem ao ex-Deputado, ex-Senador e ex-Ministro do Tribunal 
de Contas da União Guido Fernando Mondim. DSF 24/11/2000 p. 
23039.
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•	Transcrição da Declaração Final do Fórum Parlamentar Mundial no 
contexto do Fórum Social Mundial, realizado recentemente em Porto 
Alegre/RS. DSF 6/2/2001 p. 349.

•	Agradecimento às manifestações de solidariedade e pesar pelo faleci-
mento de sua mãe, Elça Morais Xavier, ocorrido em Santana do Livra-
mento/RS, na semana passada. DSF 4/4/2001 p. 4985.

•	Atribuição do surgimento da febre aftosa no Rio Grande do Sul ao 
descaso e negligência do Ministério da Agricultura (como Líder). DSF 
9/5/2001 p. 8420.

•	Início da vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa no Rio 
Grande do Sul. Repúdio às medidas restritivas ao livre trânsito dos 
animais e produtos naquele estado. Pressão da base governista aos par-
lamentares que assinaram o requerimento da CPI da Corrupção. DSF 
11/5/2001 p. 9068.

•	Registro da audiência do Governador Olívio Dutra com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e ministros da área econômica, para tra-
tar da questão da comercialização da carne bovina do Rio Grande do 
Sul. Elogio aos programas sociais desenvolvidos naquele estado (como 
Líder). DSF 18/5/2001 p. 9778.

•	Saudação à Delegação de Deputados Membros da Comissão de Previ-
dência Social do México, em visita ao Senado. DSF 18/5/2001 p. 9761.

•	Registro da realização de reunião do Parlatino, nos dias 4 e 5 últimos, 
em Havana – Cuba. DSF 20/6/2001 p. 13461.

•	Aplausos ao arquivamento, pela Câmara dos Deputados, do projeto 
que defendia a realização de plebiscito para criação de novo estado, 
pelo desmembramento da metade sul do Rio Grande do Sul. DSF 
29/6/2001 p. 14415.

•	Constatação de melhoria dos indicadores econômicos e sociais do 
Estado do Rio Grande do Sul, durante a atual administração. DSF 
15/8/2001 p. 16507.

•	Posicionamento contrário à aprovação de acordo entre o Brasil e os 
Estados Unidos da América para utilização da base de lançamento de 
foguetes em Alcântara, Maranhão. DSF 24/8/2001 p. 18302.

•	Registro da realização da vigésima quarta Expointer – Feira Internacio-
nal de Animais do Rio Grande do Sul, no período de 25 de agosto a 2 
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de setembro último, na cidade de Esteio, no Estado do Rio Grande do 
Sul. DSF 11/9/2001 p. 21562.

•	Lançamento do II Fórum Social Mundial, a ser realizado em Porto 
Alegre/RS, no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo 
ano. DSF 12/9/2001 p. 21669.

•	Apoio aos funcionários das Universidades Federais, em greve por rea-
justes salariais (como Líder). DSF 14/9/2001 p. 21930.

•	Comemoração ao centenário de nascimento do ex-Senador Alberto 
Pasqualini. DSF 26/9/2001 p. 22672.

•	Considerações sobre a Marcha da Educação, realizada ontem em Bra-
sília, por trabalhadores da área de educação, que reivindicam melhores 
salários e condições de trabalho. DSF 5/10/2001 p. 24062.

•	Repúdio ao pronunciamento do Senador Geraldo Melo. DSF 
5/10/2001 p. 4078.

•	Registro da comemoração da Semana Farroupilha, entre os dias 14 e 
20 de setembro último, em Porto Alegre/RS. DSF 6/10/2001 p. 24137.

•	Comemoração, hoje, do Dia do Professor. DSF 16/10/2001 p. 24750.
•	Questionamento ao veto presidencial aposto a projeto de lei que inclui 

a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias do ensino médio. 
DSF 19/10/2001 p. 25557.

•	Leitura de nota do comando de greve dos servidores técnicos adminis-
trativos das universidades federais, comunicando o encerramento da 
greve. DSF 26/10/2001 p. 26062.

•	Defesa do Governador Olívio Dutra, tendo em vista denúncias de 
seu envolvimento com o jogo do bicho. Leitura de Nota da Executiva 
Estadual do PT. DSF 31/10/2001 p. 26827.

•	Estranheza com o afastamento da Promotora Maria José Miranda do 
caso do assassinato do índio Galdino. DSF 2/11/2001 p. 27449.

•	Registro da realização, em Porto Alegre, nos dias 24 a 27 de outubro 
passado, do Fórum Mundial de Educação. DSF 9/11/2001 p. 28126.

•	Comemoração ao Dia do Aviador. DSF 14/11/2001 p. 28422.
•	Considerações sobre a CPI da Segurança Pública da Assembleia Le-

gislativa do Rio Grande do Sul. Leitura de Resolução da Comissão 
Executiva Estadual do PT-RS. DSF 15/11/2001 p. 28531.

•	Regozijo pelo anúncio do retorno da compra, pela União Europeia, de 
carne bovina do Rio Grande do Sul. DSF 23/11/2001 p. 29279.
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•	Transcurso, em 25 de novembro, do Dia Internacional da Não Violên-
cia. DSF 29/11/2001 p. 29797.

•	Reflexões sobre o Movimento Sindical Brasileiro. DSF 30/11/2001 p. 
29934.

•	Apelo ao Governo Federal para uma solução definitiva para a greve de 
diversos setores do funcionalismo público federal. DSF 5/12/2001 p. 
30169. REP DSF 7/12/2001 p. 30401.

•	Transcrição da palestra "A Contribuição da Mulher para o Processo De-
mocrático", proferida por Sua Excelência na Conferência Parlamentar 
das Américas – COPA. DSF 7/12/2001 p. 30397.

•	Apelo ao Ministério da Saúde para promover campanhas publicitárias 
de alerta contra a AIDS, voltadas para as donas-de-casa e os idosos. 
Apelo para aprovação de projeto de lei, de sua autoria, que permite aos 
portadores de HIV o saque do FGTS. DSF 8/12/ 2001 p. 30505.

•	Comentários sobre as avaliações levadas a cabo pelo Exame Nacional 
do Ensino Médio – ENEM e pelo Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos – PISA. Defesa de melhores condições de trabalho e da re-
cuperação salarial dos professores brasileiros. DSF 11/12/2001 p. 30563.

•	Comemoração do Dia do Marinheiro. DSF 12/12/2001 p. 30636.
•	Saudação aos participantes da sessão de apresentação e lançamento dos 

tratados da agenda 21 infantil. DSF 13/12/2001 p. 30764.
•	Necessidade da participação da sociedade no debate sobre a adesão do 

Brasil à ALCA. DSF 20/12/2001 p. 32140.
•	Necessidade de atenção do governo brasileiro às questões do Mercosul, 

tendo em vista manifestações do povo argentino contrárias ao País. DSF 
20/12/2001 p. 32070.

•	Reflexões sobre os valores, a estrutura social e o modelo econômico 
brasileiro, numa perspectiva humanista. DSF 20/2/2002 p. 401.

•	Relatos de sua participação no "Encontro para Celebrar o Sol do Sécu-
lo 21", realizado na Coreia do Norte, entre os dias 12 e 16 deste mês. 
Críticas à imagem negativa veiculada pelos Estados Unidos contra uni-
ficação da República Democrática da Coreia, o processo com a Coreia 
do Sul. DSF 21/2/2002 p. 618.

•	Recebimento de correspondência da Associação de Pilotos da Varig, 
anunciando a demissão de toda a diretoria daquela associação em vir-
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tude da adesão ao movimento contra as dispensas que estão ocorrendo 
naquela empresa. DSF 22/2/2002 p. 672.

•	Importância da realização do II Fórum Social Mundial. DSF 1o/3/2002 
p. 1256.

•	Solenidade de comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 
7/3/2002 p. 752.

•	Sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. DCN 
7/3/2002 p.738.

•	Sessão comemorativa do Dia Internacional da Mulher. DCN 7/3/2002 
p. 736.

•	Assume a presidência da Sessão Solene destinada a comemorar o Dia 
Internacional da Mulher. DCN 7/3/2002 p. 734.

•	Entrega ao Presidente do Congresso Nacional de abaixo-assinado re-
ferente à campanha nacional pela manutenção dos direitos a licença 
maternidade e a estabilidade no emprego para a trabalhadora grávida. 
DCN 7/3/2002 p. 733.

•	Encerramento da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher. DCN 7/3/2002 p. 758.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 7/3/2002 p. 740.
•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Barbosa 

Lessa, ocorrido em 11 de março do corrente, na cidade de Camapuã, 
no Rio Grande do Sul. DSF 13/3/2002 p. 2068.

•	Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, às seguintes perso-
nalidades indicadas pelo conselho: Heleieth Bongiovani Saffioli, Sra. 
Herilda Balduino de Souza, Deputada Luiza Erundina, Sra. Maria Be-
renice Dias e Sra. Isabel Lopes. DSF 14/3/2002 p. 2137.

•	Participação de Sua Excelência na aula inaugural do primeiro ano le-
tivo da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. DSF 23/4/2002 
p. 5518.

•	Testemunho do convênio realizado entre o Estado do Rio Grande do 
Sul e o governo da Espanha, para realização do estudo de viabilidade 
do programa de recuperação e desenvolvimento da bacia hidroelétrica 
do rio Santa Maria. DSF 24/4/2002 p. 5824. 

•	Realização no próximo dia 7, no Município de Passo Fundo/RS, da 
primeira Olimpíada do Mercosul de portadores de deficiência auditiva. 
DSF 30/4/2002 p. 6636.
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•	Apelo ao Governo Federal para a liberação de recursos destinados às 
calamidades públicas, em especial para o Estado do Rio Grande do Sul, 
em consequência das fortes chuvas. DSF 1o/5/2002 p. 6818.

•	Presença no Plenário das Rainhas da Festa Nacional do Milho, realizada 
na cidade de Patos de Minas/MG, evento ligado ao desenvolvimento 
econômico e social daquela região. DSF 8/5/2002 p. 7508.

•	Êxito do Segundo Salão do Turismo de Porto Alegre, ocorrido entre 
os dias 24 e 28 de abril passado. DSF 8/5/2002 p. 7502.

•	Protestos de agricultores no sul do País, que solicitam medidas de auxí-
lio contra os graves prejuízos decorrentes da estiagem. DSF 10/5/2002 
p. 7708.

•	Reflexão acerca da importância da adoção de ações afirmativas para 
sanar as desigualdades sociais no Brasil, por ocasião da comemoração, 
no último dia 13, do Dia da Abolição da Escravatura DSF 15/5/2002 
p. 8008.

•	Saudação ao Senador Roberto Saturnino, pelo seu ingresso no Partido 
dos Trabalhadores (como Líder). DSF 17/5/2002 p. 8222.

•	Homenagem póstuma ao ambientalista Antônio José Lutzenberg, fa-
lecido no dia 14 último. DSF 17/5/2002 p. 8247.

•	Homenagens ao patrono Manoel Luís Osório, o General Osório, pela 
comemoração do Dia da Cavalaria. DSF 17/5/2002 p. 8218.

•	Participação de Sua Excelência na solenidade de abertura do Fórum 
Nacional Extraordinário de Secretários Municipais de Educação, ocor-
rida em 15 de maio último, em Brasília. DSF 22/5/2002 p. 8801.

•	Registro da inauguração, no último dia 7 de maio, do estúdio de gra-
vação público César Passarinho, do Instituto Gaúcho de Tradição e 
Folclore IGTF, em Porto Alegre. DSF 24/5/2002 p. 9195.

•	Pesar pelo falecimento do presidente de honra do Partido Comunista 
do Brasil, João Amazonas. DSF 30/5/2002 p. 9849. 

•	Comemoração dos 60 anos de criação da Companhia Vale do Rio Doce 
– CVRD. DSF 5/6/2002 p. 10322.

•	Campanha sobre o Dia Nacional da Família na Escola. Apelo para a 
aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto de autoria de Sua 
Excelência que facilita o comparecimento dos pais a escola, sem a perda 
do dia de trabalho. DSF 6/6/2002 p. 10461.
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•	Realização, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, da Con-
ferência Nacional das Mulheres do Brasil (como Líder). DSF 7/6/2002 
p. 10647.

•	Registro da rejeição, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, do Projeto de Lei da Câmara no 10, de 2002, que dispõe sobre o 
Código Nacional de Trânsito no que se refere à exploração e condução 
de veículos de aluguel. DSF 11/6/2002 p. 11253.

•	VI Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Posição contrária 
de Sua Excelência à redução da idade penal no país. Implantação, no 
Rio Grande do Sul, da Fundação de Atendimento Socioeducativo – 
Fase, que atende o menor infrator. DSF 14/6/2002 p. 11857.

•	Instalação pelo Congresso Nacional do Conselho de Comunicação 
Social. DSF 15/6/2002 p. 12114.

•	Críticas à atribuição dos ataques especulativos à economia brasileira ao 
desempenho nas pesquisas eleitorais do candidato do PT à Presidência 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Apoio ao projeto de lei que 
convoca plebiscito a respeito do ingresso do Brasil na Área de Livre 
Comércio das Américas – ALCA. DSF 19/6/2002 p.12406.

•	Regozijo pelos 29 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– Embrapa. DSF 20/6/2002 p. 12491.

•	Repúdio às recentes declarações do Presidente da República, publicadas 
pela imprensa, criticando governadores de oposição, entre eles o do Rio 
Grande do Sul. DSF 21/6/2002 p. 12770.

•	Importância da assinatura de convênio entre prefeituras gaúchas e o go-
verno estadual para atendimento à agricultura familiar. DSF 22/6/2002 
p. 12990.

•	Apelo ao Presidente do Congresso Nacional para inclusão, na pauta da 
próxima sessão, do veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara no 6, 
de 2002, que altera o artigo 1 e revoga o artigo 4, ambos da Lei no 8.529, 
de 14 de dezembro de 1992. Críticas ao posicionamento contrário dos 
empresários à criação de um selo de autenticidade nos produtos atin-
gidos pela máfia da pirataria. DSF 25/6/2002 p. 13007.

•	Ações implementadas pelo Governo do Rio Grande do Sul no forta-
lecimento e reestruturação das estatais gaúchas, em especial no setor 
elétrico e nas empresas de abastecimento de gás, telefonia e informática. 
DSF 26/6/2002 p. 13255.
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•	Importância da aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto que 
possibilita a dispensa de um dia por ano às mulheres para a realização 
de exames médicos para prevenção de patologias. Satisfação com o 
reajuste dado aos valores das consultas pagas aos médicos do Sistema 
Único de Saúde – SUS. DSF 28/6/2002 p. 13694.

•	Realização do "Seminário Internacional Federalismo Fiscal no Mer-
cosul: os desafios da integração regional", nos dias 26 e 27 de junho do 
corrente, em Porto Alegre/RS. DSF 29/6/2002 p. 14052.

•	Comentários sobre a gravidade do episódio do corte de energia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, que evidencia a falta 
de atenção do Governo Federal para as áreas estratégicas da educação 
e energia elétrica. Considerações sobre o ranking mundial de Desen-
volvimento Humano, da Organização das Nações Unidas – ONU, 
que destaca o Brasil entre as nações com as maiores concentrações de 
renda do mundo. DSF 8/8/2002 p. 15566.

•	Oposição à proposta orçamentária enviada ao Congresso pelo Governo 
Federal, uma vez que traz cortes significativos de recursos para as áreas 
sociais. DSF 6/9/2002 p. 17144.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do filósofo Gerd Bornheim. 
DSF 11/9/2002 p. 17459.

•	Ações do Governo do Rio Grande do Sul para resgatar o setor agrícola. 
Apelo ao Governo Federal para que apoie as reivindicações dos suino-
cultores brasileiros, que solicitam a liberação de financiamentos para 
o setor. DSF 11/9/2002 p. 17464.

•	Convocação da sociedade para participar na terceira edição do Fórum 
Social Mundial de 2003, a realizar-se em Porto Alegre, em janeiro do 
próximo ano, sob o tema "A Paz é Possível". DSF 10/10/2002 p. 18353.

•	Reflexões sobre o desempenho do Partido dos Trabalhadores nas elei-
ções e sobre as perspectivas de vitória de Lula e Tarso Genro. DSF 
10/10/2002 p. 18325.

•	Esperança do povo brasileiro com a vitória do Presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva. Satisfação pela priorização da área social e do com-
bate à fome, conforme anunciado pelo novo Governo. DSF 30/10/2002 
p. 18690.
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•	Comemoração da Semana Mundial da Amamentação, destacando as 
ações do Governo do Rio Grande do Sul no incentivo ao aleitamento 
materno. DSF 7/11/2002 p. 19848.

•	Solidariedade ao pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcan-
ti. Realização, amanhã, em Porto Alegre/RS, do Primeiro Congresso 
Estadual do MOVA/RS – Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos. DSF 9/11/2002 p. 20835.

•	Registro dos eventos realizados por ocasião da comemoração dos 111 
anos de existência do Senado Federal. DSF 14/11/2002 p. 21519.

•	Comemoração, amanhã, do Dia Nacional da Consciência Negra, em 
homenagem a Zumbi dos Palmares. Registro dos compromissos do 
futuro governo no combate às desigualdades sociais nas comunidades 
negras. DSF 20/11/2002 p. 22223.

•	Dificuldades do setor aéreo nacional, reportando-se especialmente à 
situação da Varig. DSF 27/11/2002 p. 22760.

•	Comemoração, no dia 25 de novembro, do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra a Mulher. DSF 30/11/2002 p. 23161.

•	Disposição do Presidente eleito em estabelecer políticas que visem o 
fortalecimento do Mercosul. DSF 7/12/2002 p. 24433.

•	Eleição da brasileira Márcia Campos para a Presidência da Federação 
Democrática Internacional das Mulheres, no décimo quarto congresso, 
realizado em Beirute, no Líbano, entre os dias 29 de novembro e 1o de 
dezembro do corrente. DSF 11/12/2002 p. 25277.

•	Realização, entre os dias 19 e 22 de janeiro, em Porto Alegre/RS, do 
Fórum Mundial de Educação, evento preparatório para o Fórum So-
cial Mundial, que acontecerá de 23 a 28 de janeiro. DSF 14/12/2002 
p. 26081.

•	Despedida do Senado Federal, destacando sua atuação na defesa dos 
direitos da mulher. DSF 17/12/2002 p. 26155.

PROPOSIÇÕES:

DIV 7/1996, de 22/1/1996 – Encaminha ao Senado Federal relatório 
da delegação parlamentar sobre a viagem a República Popular e De-
mocrática da Coreia, realizada no período de 26 de outubro a 5 de 
novembro de 1995, a convite do governo daquele país.
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INS 1o/1996, de 13/2/1996 – Sugere que seja objeto de estudo pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o estabelecimen-
to de relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a República 
Popular e Democrática da Coreia.

INS 1o/1999, de 17/5/1999 – Solicitando ao Senhor Presidente do 
Senado Federal a realização de um seminário sobre a violência na 
juventude, a ser promovido pelo Senado Federal, com a participação 
de representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, res-
pectivamente, e da sociedade.

PDS 40/1996, de 6/5/1996 – Susta os Decretos nos 1.498 e 1.499, de 
24 de maio de 1995, que reavaliam as anistias concedidas pela Lei no 
8.878, de 11 de maio de 1994.

PEC 19/1998, de 15/4/1998 – Altera dispositivos da Constituição 
Federal relativos à Justiça do Trabalho.

PEC 26/1999, de 7/4/1999 – Altera dispositivos da Constituição Fe-
deral relativos à Justiça do Trabalho.

PEC 47/2001, de 31/10/2001 – Adita o parágrafo único ao artigo 48 
da Constituição Federal, possibilitando ao Congresso Nacional pro-
por alterações em acordos internacionais, estabelecendo prazo para a 
adoção das modificações indicadas.

PLS 112/1997, de 17/6/1997 – Estabelece mecanismos para veiculação 
de mensagens educativas de trânsito nas modalidades de propaganda 
que especifica.

PLS 167/1996, de 24/7/1996 – Dispõe sobre garantias de dívidas tra-
balhistas.

PLS 245/1999, de 16/4/1999 – Estabelece mecanismos para a veicu-
lação de mensagens educativas de trânsito, nas modalidades de propa-
ganda que especifica, em caráter suplementar às campanhas previstas 
nos artigos 75 e 77 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro”.

PLS 100/1999, de 9/3/1999 – Altera o Decreto-Lei no 791, de 27 de 
agosto de 1969, que “dispõe sobre o pedágio em rodovias federais e 
dá outras providências”, com a finalidade de conceder isenção do pa-
gamento de pedágio em rodovias federais para veículos automotores 
adaptados para motoristas portadores de deficiência física.
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PLS 101/1999, de 9/3/1999 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de ma-
nutenção de prontuários médicos e seu acesso por pacientes.

PLS 102/1999, de 9/3/1999 – Autoriza o Poder Executivo a dispo-
nibilizar, em nível nacional, número telefônico destinado a atender 
denúncias de violência contra a mulher.

PLS 117/1998, de 21/5/1998 – Autoriza o Poder Executivo a dispo-
nibilizar, em nível nacional, número telefônico destinado a atender 
denúncias de violência contra a mulher.

PLS 133/1999, de 16/3/1999 – Altera os artigos 4o e 11 da Lei no 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, visando reservar recursos para financiamentos 
habitacionais em benefício da mulher chefe de família.

PLS 134/1998, de 30/6/1998 – Acrescenta inciso ao artigo 473, do 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, que “dispõe sobre a 
Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências”.

PLS 153/1998, de 13/8/1998 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
manutenção de prontuários médicos e seu acesso por pacientes.

PLS 157/1998, de 13/8/1998 – Altera a Lei no 9.294, de 15 de julho 
de 1996, que “dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos e terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do parágrafo quarto do artigo 220 da 
Constituição Federal”.

PLS 166/1998, de 14/10/1998 – Altera a Lei no 9.691, de 22 de julho de 
1998, que “altera a tabela de valores da taxa de fiscalização da instalação 
por estação”, objeto do anexo III da Lei no 9.472, de 16 de julho de 
1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomuni-
cações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional no 8, 
de 1995”, e dispõe sobre as taxas de fiscalização de instalação e de fun-
cionamento de serviços de radiodifusão de sons e imagens educativa.

PLS 18/1998, de 22/1/1998 – Dispõe sobre a isenção da cobrança de 
pedágio nas rodovias federais para os veículos adaptados para moto-
ristas portadores de deficiência física.

PLS 264/1999, de 27/4/1999 – Acrescenta dispositivo à Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.
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PLS 38/1997, de 17/3/1997 – Torna obrigatória a referência ao sexo 
dos eleitores nas fichas de inscrição partidária, dos candidatos nas cé-
dulas eleitorais e painéis de urnas eletrônicas e dá outras providências.

PLS 41/1997, de 19/3/1997 – Dispõe sobre a reserva de recursos para 
financiamentos habitacionais em beneficio da mulher chefe de família 
e dá outras providências.

PLS 438/1999, de 23/6/1999 – Acrescenta art. à Lei no 9.649, de 27 
de maio de 1998, que "dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios e dá outras providências".

PLS 52/2001, de 3/4/2001 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da 
linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do Governo 
Federal.

PLS 578/1999, de 19/10/1999 – Autoriza a criação do Conselho Fede-
ral e dos Conselhos Regionais da Profissão de Técnico de Segurança 
do Trabalho e dá outras providências.

PLS 77/1996, de 23/4/1996 – Dispõe sobre a produção, a utilização e 
a comercialização no território brasileiro de substâncias químicas do 
grupo dos clorofluorcarbonos (CFC).

PLS 85/1997, de 8/5/1997 – Acrescenta dispositivo ao artigo 20 da 
Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da 
conta vinculada ao FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for portador do vírus HIV.

PLS 93/2001, de 23/5/2001 – Denomina Rodovia Gaspar Silveira 
Martins o trecho da rodovia BR-153 que liga a cidade de Aceguá à 
Rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande do Sul.

PLS 97/1999, de 9/3/1999 – Altera a Lei no 9.294, de 15 de julho de 
1996, que “dispõe sobre as restrições ao uso e a propaganda de produ-
tos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos e terapias e defensi-
vos agrícolas, nos termos do parágrafo 4o do artigo 220 da Constituição 
Federal”.

PLS 98/1999, de 9/3/1999 – Acrescenta inciso ao artigo 473, do De-
creto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, que “dispõe sobre a Con-
solidação das Leis do Trabalho e dá outras providências”.

PLS 99/1999, de 9/3/1999 – Altera os artigos 17 e 19 da Lei no 9.096, 
de 19 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os partidos políticos, 
regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3o, inciso, V, da Constitui-
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ção Federal”, de modo a tornar obrigatória a referência ao sexo dos 
eleitores nas fichas de inscrição partidária e nas listas de filiados que 
os partidos remetem aos juízes eleitorais.

PRS 25/1998, de 18/3/1998 – Institui o Diploma Mulher-Cidadã Ber-
tha Lutz e dá outras providências. (Volume XV).

PRS 28/1999, de 23/3/1999 – Cria a Comissão de Direitos Humanos 
e Questões de Gênero e dá outras providências.

PRS 54/1998, de 21/5/1998 – Cria a Comissão de Direitos Humanos 
e Questões de Gênero e dá outras providências.

PRS 65/2002, de 3/9/2002 – Altera a Resolução no 38, de 2001, do 
Senado Federal, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a assumir 
dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
(IPERGS), refinanciada junto à União ao amparo da Lei no 8.727, de 
5 de novembro de 1993, cujo valor em 1o de novembro de 2000 era 
de R$381.688.640,62.

RQM 176/1997, de 8/7/1997 – Requer, nos termos regimentais, au-
torização para, em missão oficial a convite da Federação Nacional de 
Mulheres da China, integrar comitiva de parlamentares em visita à 
China.

RQS 197/1995, de 22/2/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 
24 de fevereiro a 6 de março de 1995.

RQS 100/2000, de 2/3/2000 – Requer sejam prestadas homenagens 
pelo falecimento do ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, Dr. José Barison; inserção em ata de voto de 
profundo pesar; apresentação de condolências à família, ao Estado do 
Rio Grande do Sul e ao Tribunal de Justiça do Estado.

RQS 1.106/1996, de 26/11/1996 – Requer, nos termos regimentais, 
que seja convocado o ministro interino da Saúde, para prestar in-
formações sobre assunto relacionado à suspensão da fabricação de 
medicamentos pela Associação dos Laboratórios Oficiais do Brasil 
– ALFOB.

RQS 1.135/1996, de 3/12/1996 – Requer, nos termos regimentais, 
que seja encaminhado ao Ministro da Saúde pedido de informações 
relacionadas com a produção e distribuição de medicamentos e vacinas 
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na rede pública de Saúde e o repasse de recursos para os laboratórios 
oficiais.

RQS 1.136/1996, de 3/12/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhada pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento a 
relação de todos os convênios firmados em 1996 com o Departamento 
Nacional de Cooperativismo, discriminados por estado, entidades e 
seus respectivos valores.

RQS 115/1996, de 27/2/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja realizada no dia 7 de março de 1996, no Plenário do Senado 
Federal, sessão especial conjunta destinada a homenagear o Dia In-
ternacional da Mulher.

RQS 120/1997, de 4/2/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja realizada no próximo dia 5 de março de 1997, às 11h, sessão es-
pecial conjunta, no Plenário do Senado Federal, em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher.

RQS 21/2002, de 21/2/2002 – Requer que a hora do expediente da 
sessão do dia 13 de março de 2002, do Senado Federal, seja reservada 
para a entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

RQS 266/1998, de 29/4/1998 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da hora do expediente do dia 5 de 
maio de 1998 seja dedicado a homenagear o trabalhador, por ocasião 
das comemorações do dia 1o de maio.

RQS 270/1995, de 9/3/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 8 do 
corrente.

RQS 272/1995, de 9/3/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 
13 a 17 do corrente.

RQS 28/1998, de 19/1/1998 – Requer, nos termos regimentais, que 
seja encaminhado ao Ministro do Planejamento e Orçamento pedido 
de informações sobre os destinatários dos recursos liberados, ou com 
compromisso de liberação, decorrentes da Lei no 9.574, de 1997.

RQS 286/1998, de 6/5/1998 – Requer, nos termos regimentais, a in-
serção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do cantor 
Nelson Gonçalves, ocorrido no último dia 19 de abril, bem como 
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sejam enviados à família enlutada os votos de condolências do Senado 
Federal.

RQS 286/1999, de 28/5/1999 – Requer, ao Ministro de Estado de 
Minas e Energia, Senhor Rodolpho Tourinho Neto, informações a 
respeito do "Relatório Elaborado acerca da venda da Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco".

RQS 288/1999, de 31/5/1999 – Solicita ao Ministro de Estado da 
Fazenda, Senhor Pedro Malan, informações a respeito do montante 
arrecadado com o Fundo de Estabilização Fiscal nos anos de 1998 e 
1999, até a presente data, e as respectivas destinações.

RQS 300/1995, de 13/3/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 13 do 
corrente.

RQS 32/2002, de 27/2/2002 – Requer a realização de Sessão Solene 
Conjunta do Congresso Nacional no dia 6 de março de 2002, às 10 
horas, na Câmara dos Deputados, para comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher, que transcorre anualmente no dia 8 de março.

RQS 33/1999, de 23/2/1999 – Requer, nos termos regimentais, a re-
alização de sessão especial conjunta (Câmara e Senado) no dia 10 de 
março de 1999, pela manhã, para comemoração do Dia Internacional 
da Mulher, que transcorre anualmente no dia 8 de março.

RQS 339/2002, de 10/6/2002 – Requer inserção em ata de voto de 
profundo pesar, apresentação de condolências à família e à “Rede Glo-
bo de Televisão” pelo falecimento de Arcanjo Antonino Lopes do 
Nascimento – Tim Lopes, ocorrido em junho de 2002.

RQS 379/1999, de 28/6/1999 – Requer ao Ministro de Estado da 
Fazenda, Senhor Pedro Sampaio Malan, informações a respeito da 
"situação tributária da Ford Motors do Brasil S.A., suas subsidiárias 
e controladas".

RQS 380/1999, de 28/6/1999 – Requer, ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Embaixador Celso Lafer, 
informações a respeito da "participação do BNDES e da União na 
instalação da Ford Motors do Brasil S.A. no Nordeste".

RQS 380/2000, de 21/6/2000 – Requer homenagens pelo falecimento 
de 12 crianças, ocorrido na Creche Casinha da Emília, em Uruguaia-
na, Rio Grande do Sul, inserção em Ata de um voto de profundo pesar, 
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apresentação de condolências às famílias e ao Prefeito de Uruguaiana, 
Neito João Antônio Bonotto.

RQS 382/2000, de 26/6/2000 – Requer seja destinado o tempo da hora 
do expediente da sessão do dia 19/9/2000 para prestar homenagens ao 
ex-Deputado, ex-Senador e ex-Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Guido Fernando Mondin, falecido recentemente.

RQS 383/1996, de 24/4/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
o período da hora do expediente da primeira sessão deliberativa or-
dinária do mês de maio de 1996 seja dedicado a homenagear o Dia 
Internacional do Trabalho.

RQS 447/2000, de 8/8/2000 – Requer seja encaminhado aos Excelen-
tíssimos Senhores Presidentes da República da Coreia e da República 
Democrática Popular da Coreia voto de louvor pela histórica reunião 
que, neste mês de junho de 2000, aproximou os dois Chefes de Estado, 
abrindo caminho para a paz na região, com reflexos extremamente 
positivos para o conjunto das relações internacionais.

RQS 45/2001, de 20/2/2001 – Requer a realização de Sessão Especial 
Conjunta, no dia 7 de março de 2001, às 10 horas, para comemoração 
do Dia Internacional da Mulher.

RQS 463/2001, de 23/8/2001 – Requer inserção em ata de voto de 
profundo pesar, apresentação de condolências à família e à Assembleia 
Legislativa pelo falecimento do pianista Luiz Carlos Vinhas.

RQS 497/2002, de 10/9/2002 – Requer inserção em Ata de voto de 
profundo pesar e apresentação de condolências à família pelo faleci-
mento do Filósofo Gerd Bornheim, ocorrido no dia 5 de setembro 
de 2002.

RQS 509/2002, de 9/10/2002 – Requer inserção em Ata de voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Sociólogo José Eduardo Utzig, 
ocorrido na noite de ontem, dia 8 de outubro de 2002, e condolências 
à família e à Presidência Regional do Partido dos Trabalhadores do 
Estado do Rio Grande do Sul.

RQS 541/1995, de 12/4/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 17 e 18 
de abril de 1995.

RQS 55/1997, de 16/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
sejam prestadas homenagens de profundo pesar pelo falecimento do 
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Sr. Manoel Antonio Sarmanho Vargas, ex-Prefeito de Porto Alegre/
RS e ex-Secretário de Estado da Agricultura (RS), com apresentação 
de condolências à família e ao Estado do Rio Grande do Sul.

RQS 572/1997, de 14/8/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da hora do expediente da sessão ple-
nária do dia 27 de agosto de 1997 seja dedicado a homenagear o 43o 
aniversário de falecimento do Presidente Getúlio Vargas.

RQS 620/1999, de 14/10/1999 – Solicita que o tempo reservado aos 
oradores da hora do expediente da sessão do dia 19 de outubro de 1999 
seja destinado a homenagear o Dia do Professor.

RQS 626/1995, de 26/4/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 27 e 28 
de abril de 1995.

RQS 64/2002, de 12/3/2002 – Requer inserção em ata de voto de 
profundo pesar, apresentação de condolências à família, ao Gover-
no do Estado do Rio Grande do Sul e à Assembleia do Estado, pelo 
falecimento do Senhor Luiz Carlos Barbosa Lessa, escritor, tradicio-
nalista e historiador gaúcho, ocorrido em 11 de março, na cidade de 
Camaquã, RS.

RQS 696/1997, de 12/9/1997 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado a hora do expediente da sessão plenária do dia 15 
de outubro de 1997 seja dedicado a homenagear o Dia do Professor.

RQS 736/2001, de 7/12/2001 – Requer ao Ministro dos Transportes 
informações sobre as medidas efetivamente diligenciadas em relação à 
restauração e construção de rodovias federais nos anos de 1999, 2000 
e 2001, no Estado do Rio Grande do Sul, especificando os trechos 
em quilometragem, o montante dos recursos aplicados e se existem 
projetos em andamento e/ou previstos para esse fim.

RQS 761/1995, de 17/5/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 19 de 
maio de 1995.

RQS 77/2001, de 12/3/2001 – Requer inserção em ata de voto de 
profundo pesar, apresentação de condolências à família e ao Estado 
do Rio Grande do Sul pelo falecimento do ex-Deputado Estadual e 
Federal do PDT/RS Francisco Machado Carrion Júnior, sua esposa, 
a jornalista Claudia Bahia, e a filha do casal, Júlia Carrion, ocorrido 
no dia 23 de fevereiro de 2001.
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RQS 79/2000, de 23/2/2000 – Requer a realização de Sessão Especial 
do Congresso Nacional no dia 15 de março de 2000, às 10 horas, 
para Comemoração do Dia Internacional da Mulher, que transcorre 
anualmente no dia 8 de março.

RQS 814/1995, de 25/5/1995 – Solicita que seja considerada como 
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 26 de 
maio de 1995.

RQS 947/1996, de 8/10/1996 – Requer, nos termos regimentais, que 
o tempo destinado aos oradores da hora do expediente da sessão do 
dia 30 de outubro de 1996 seja dedicado a homenagear o quinqua-
gésimo aniversario da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria – CNTI.

SIN 1/1999, de 14/4/1999 – Pronunciamento da Senadora Emília 
Fernandes e do Senador Osmar Dias, dando notícias de atos ilícitos 
que teriam ocorrido no âmbito do Senado e de notícias veiculadas 
pela imprensa que se referem à PEC 63/1995, que tem por objeto a 
extinção, na Justiça do Trabalho, dos Juízes Classistas.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
quinquagésima primeira legislatura: 1999-2003. Brasília: Senado Fe-
deral, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora 
Emília Fernandes. Brasília.
DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 1930/ Coorde-
nação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro: 
Editora FGV; CPDOC, 2001.
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Profissão: Professora, Comerciária e Funcionária Pública
Nascimento: 10/7/1929, São Paulo/SP
Filiação: Theóphilo Berger e Edith Berger
Cônjuge: Darcy Augusto Michilles

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Pedagógico, Escola Normal Adventista, São Paulo/SP (1948).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 31/5/1979 a 31/1/1987 – AM
Eleita suplente do Senador João Bosco Ramos de Lima pela Arena no pleito de 
15/11/1978 com 31.819.
Suplente de Senador pelo Estado do Amazonas, em maio de 1979, assumiu o man-
dato de Senadora por motivo de falecimento do titular, Senador João Bosco.
Comissões: Assuntos Regionais, Educação e Cultura, CPI sobre a Violência Urbana 
1980; Legislação Social; CPI que investiga problemas vinculados ao aumento popu-
lacional brasileiro; Comissão Especial Mista: destinada a programar comemoração 
pela passagem dos centenários da Proclamação da República e da primeira carta 
republicana do país; CPI que investiga vinculados ao aumento do papel do Brasil; 
CPI que investiga o funcionamento do sistema financeiro e seu principal agente, o 
Banco Nacional de Habitação; Comissão Especial Mista: destinada a programar as 
comemorações do centenário da Proclamação da república e a 1a carta republicana 
do País; CPI que investiga a persistência da pobreza absoluta no Nordeste; CPI 
que investiga o funcionamento do sistema financeiro e seu principal agente, o Ban-
co Nacional de Habitação; CPI que apura irregularidades no transporte marítimo 
brasileiro e estaleiro nacionais; Comissão Especial destinada a estudar e apresentar 
soluções sobre problemas atuais de saúde pública. 

Eunice Michilles
Eunice Mafalda Michilles
PDS – Amazonas
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Deputada Estadual – 1974 a 1978 – AM
Eleita pela ARENA no pleito de novembro de 1974.
Membro das Comissões de Educação e Saúde, Redação Final e Assistência Social.

CARGOS PÚBLICOS: 
Diretora do Serviço Municipal de Educação Maués – AM (1958-
1962); Gerente Regional de Segurança da Saúde de Senasa, Manaus/
AM (1958-1962); Secretária de Estado do Trabalho e Serviços Sociais, 
Manaus/AM (1979).

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Coordenadora do 'EVA' (Lideranças Femininas), Manaus/AM (1975); 
Secretária para Assuntos de Juventude da Cruz Vermelha Brasileira 
Filial de Manaus/AM; Professora da Escola de Aplicação da Escola 
Normal Adventista de São Paulo/SP (1947); Professora do Grupo 
Escolar Santina Filizola em Maués/AM; Diretora do Grupo Escolar 
Santina Filizola em Maués/AM; Diretora do Ginásio de Maués/AM; 
Diretora da Escola Normal de Maués/AM.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
No III Congresso Mundial de Prevenção de Alcoolismo e Depen-
dência de Drogas, em Acapulco, México (1979); Viagem aos Estados 
Unidos, a convite do Governo Americano, onde recebeu as Chaves 
da Cidade de Chatanooga, Tennesse (1980); Membro da Comitiva de 
Parlamentares Brasileiros, Presentes ao Congresso Promovido pelo 
IPPF sobre Crescimento Demográfico, Washington/EUA (1981); 
Membro da Comitiva Oficial, que acompanhou o Presidente Figuei-
redo ao Peru (1981); Convidada Especial do Governo Americano, 
para visita ao México (1983); Visita aos Estados Unidos, atendendo 
a convite da Organização Pan-Americana de Saúde, na qualidade de 
assessora temporária (1983); Integrou a comitiva, que acompanhou 
o Sr. Presidente da República, em sua visita a Espanha (1984); Profe-
riu conferência, sobre Planejamento Familiar, na China e no Iraque, 
atendendo a convite das respectivas embaixadas (1984).

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no Grau de Grande Oficial; 
Ordem do Rio Branco, no Grau de Grande Oficial; Ordem do Mérito 
Aeronáutico, no Grau de Grande Oficial; Grão-Mestre da Ordem El 
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Sol do Peru, no Grau de Grande Oficial; Medalha do Mérito Des-
portivo do Amazonas; Medalha do Mérito Educacional e Cultural da 
Escola Técnica Federal do Amazonas; Medalha da Cruz do Anhembi 
de São Paulo; Medalha de Honra ao Mérito de Câmara Cascudo de 
Natal; Honra ao Mérito Parlamentar, recebida no Congresso dos Esta-
dos Unidos, por serviços prestados em prol da solução da crise popu-
lacional no mundo, e comprovada dedicação em compartilhar ideias, 
conhecimentos e experiências na consecução de reduzir o crescimento 
populacional e criar melhores condições de vida para todos os povos, 
Washington (1981); Medalha do Mérito Desportivo do Amazonas; A 
Mulher do Ano de 1979 – Setor Política – Conselho Nacional De Mu-
lheres; Personalidade do Ano de 1979, concedido pela União Cívica 
Feminina de São Paulo; Mulher Destaque de 1979 – Título concedido 
pelo Jornalista J. Caribé de Brasília; Mulher do Ano de 1979, título 
concedido pelo MAF – Movimento de Arregimentação Feminino de 
Santos; Homenagem Especial da Associação Comercial do DF (1979); 
Troféu Relógio do Sol, Homenagem Especial do Jornal do Comércio 
e Rádio Difusora de Franca; Homenagem Especial, conferida pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (1982); 
Grande Oficial da Ordem do Congresso Nacional (1985/1986).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
Conferencista no Simpósio sobre Problemas Demográficos Brasilei-
ros, promovido pela Comissão de Saúde do Senado Federal, Brasília/
DF (1979); Participação no XVIII Seminário Brasileiro de planeja-
mento familiar promovido pela BENFAM, Manaus/AM (1980); Con-
ferencista na Associação Comercial de Brasília em Comemoração ao 
Dia Nacional da Fauna, projeto de sua autoria, Brasília/DF (1980); 
Proferiu conferência na Associação Comercial da cidade de Chatta-
nooga, Thenesee/EUA (1980); Palestra sobre "Os Direitos da Mulher 
e o Planejamento Familiar" no Encontro Nacional sobre a Dignidade 
e o Valor da Vida Humana, do qual foi presidente de honra, Rio de 
Janeiro/RJ (1980); Conferência "A Mulher e a Realidade Brasilei-
ra", Clube Militar da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ (1980); Conferência 
"Ascenção Política da Mulher, voto feminino no mercado trabalho", 
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro (1980); Palestra "Ascenção 
da Mulher na Política Brasileira", direcionada para as sócias do Clube 
Internacional de Brasília, Senado Federal, Brasília/DF; Conferência 
"A Mulher Brasileira no Contexto Social", Ordem dos Advogados do 
Brasil/SP, São Paulo/SP (1981); Conferência "Ascensão da Mulher 
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Brasileira na Política", Assembleia Feminina, Manaus/AM (1981); 
Conferência "Os Direitos da Mulher e o Planejamento Familiar", 1o 
Seminário Brasileiro de Lideranças Femininas, do qual foi presidente 
de honra, São Paulo (1981); Conferência "A Família, seu papel diante 
do fenômeno violência", X Ciclo de Conferência da ADESG, As-
sociação dos Funcionários do Banco Central – ASBAC, Brasília/DF 
(1981); Conferência, Seminário sobre a defesa do Consumidor, Salles 
Internacional de Publicidade, Brasília/DF (1981); Palestra, Semana 
do Deficiente Físico, SESI, Manaus/AM (1981); Palestra, Seminário: 
Democratização do Planejamento Familiar, Secretaria de Promoção 
Social de São Paulo, São Paulo/SP (1981); Conferência "A realidade 
política brasileira", 1o Curso e Atualização da Mulher, ADESG, Ma-
ceió/AL (1981); Conferência "A Política de Reprodução no Brasil", 
patrocinado pela Casa da Mulher, Rio de Janeiro/RJ (1983).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Linhas Mestras de sua atuação parlamentar como Senadora pelo Estado 

do Amazonas. DCN2 29/6/1979 p. 3168.
•	Homenagem de pesar pelo passamento do ex-senador Vivaldo Lima. 

DCN2 9/8/1979 p. 3468.
•	Trabalhos desenvolvidos no Congresso Mundial da Comissão Interna-

cional para Prevenção de Alcoolismo e Dependência de Drogas – ICPA, 
recentemente realizado na cidade de Acapulco, ao qual compareceu 
representando o Brasil. DCN2 15/9/1979 p. 4517.

•	Aniversário de criação da Fundação Nacional de Material Escolar – 
FENAME. DCN2 3/10/1979 p. 4920.

•	Projeto de Lei que encaminha à Mesa, intitulado o Dia Nacional da 
Fauna. DCN2 4/10/1979 p. 4953.

•	Homenagem ao Presidente da República do Peru, Francisco Morales 
Bermudez, que ora visita o Brasil. DCN 17/10/1979 p. 2396.

•	Planejamento familiar. DCN2 8/4/1980 p. 720.
•	Transcurso do primeiro aniversário de falecimento do Senador João 

Bosco. DCN2 10/5/1980 p. 1499.
•	Aniversário de fundação da Legião Brasileira de Assistência. DCN2 

30/8/1980 p. 4076.
•	Homenagem à figura de 'Santos Dumont' e à comemoração do Dia da 

Asa e do septuagésimo quarto aniversário do voo do '14-bis'. DCN2 
24/10/1980 p. 6018.
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•	Alertando as autoridades competentes no sentido de que adotem medi-
das visando coibir o contrabando de ouro e pedras preciosas no País e, 
em particular no Município de Maués/AM. DCN2 25/10/1980 p. 6066.

•	Justifica projeto de lei que faculta a empregada com prole, o direito à 
jornada de trabalho reduzida, com remuneração proporcional. DCN2 
4/12/1980 p. 7496.

•	Dia Internacional da Mulher. DCN2 11/3/1981 p. 154.
•	Saudação à Senadora Laélia de Alcântara. DCN2 4/4/1981 p. 834.
•	Dia das Mães. DCN2 9/5/1981 p. 1606.
•	O problema da violência contra a mulher. DCN2 13/5/1981 p. 1684.
•	Homenagem de pesar pelo falecimento da Sra. Nair de Teffe da Fon-

seca. DCN2 13/6/1981 p. 2666.
•	Quinto aniversário de Fundação da Radiobrás. DCN2 23/6/1981 p. 2817.
•	Observações de Sua Excelência relativas à crise na Previdência Social. 

DCN2 2/12/1981 p. 6841.
•	Conclusões do “Primeiro Encontro Norte-Nordeste de Escritores”, 

promovido pela União Brasileira de Escritores do Amazonas, ao ensejo 
das comemorações de 15o aniversário de fundação. DCN2 3/9/1981 
p. 4124.

•	Apelo ao Governo Federal em favor dos seringalistas do Estado do Ama-
zonas, em face da suspensão das liberações dos recursos já contratados 
pelos plantadores daquele Estado, através do Programa de Incentivos à 
Produção da Borracha Natural – PROBOR. DCN2 26/9/1981 p. 4680.

•	Evasão de recursos fiscais que, por força de lei, deveriam ser aplicados 
no Estado do Amazonas. DCN2 10/10/1981 p. 5303.

•	Ano Internacional da Mulher. DCN2 9/3/1982 p. 412.
•	15o aniversário de criação da Zona Franca de Manaus. DCN2 13/4/1982 

p. 993.
•	Término da fase final de negociações realizadas nos Estados Unidos, 

para a celebração de contrato de financiamento pelo Banco Mundial 
ao Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado do Amazonas. DCN2 
17/4/1982 p. 1094.

•	Dia Nacional da Mulher. DCN2 1o/5/1982 p. 1317.
•	Preservação do açaizeiro. DCN2 15/5/1982 p. 1568.
•	Encaminhamento à mesa dos Projetos de Lei do Senado 113/82, que 

reduz o limite de idade para efeito de adoção, alterando o artigo 368, 
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caput e parágrafo único da Lei 3071 (código civil) bem como o artigo 
32 caput da Lei 6697/79 (código de menores); e 114/82, que dispõe 
sobre licença especial para a empregada do adotante de menor de dois 
anos. DCN2 5/6/1982 p. 2019.

•	Nomeação da professora Esther de Figueiredo Ferraz para o cargo de 
Ministro da Educação e Cultura. DCN2 2/9/1982 p. 3232.

•	Importância da agricultura brasileira e a necessidade da criação de uma 
linha de crédito específico para a cultura do guaraná. DCN2 14/10/1982 
p. 3960.

•	Repúdio a acusações assacadas contra a pessoa do Almirante Gama 
e Silva, através de notas oficiais publicadas na Imprensa de Manaus, 
pela Direção Regional do PMDB do Estado do Amazonas. DCN2 
19/10/1982 p. 3986.

•	Planejamento Familiar. DCN2 29/4/1983 p. 1362.
•	Sugestão à mesa no sentido da criação de um serviço de creches no 

Senado. DCN2 21/5/1983 p. 1906.
•	Semana Nacional do Meio Ambiente. DCN2 8/6/1983 p. 2264.
•	Realização, em Manaus, do primeiro Simpósio Brasileiro do Guaraná. 

DCN2 22/10/1983 p. 4939.
•	Necessidade de alterações no modelo da Zona Franca de Manaus. 

DCN2 3/12/1983 p. 5836.
•	Dia Internacional da Mulher. DCN2 1o/5/1984 p. 973.
•	Apelo ao Ministro das Minas e Energia no sentido de que o rio Amaná 

seja reservado para a garimp.em, como meio de ocupação dos garim-
peiros desempregados de Maués/AM. DCN2 10/5/1984 p. 1125.

•	Reivindicação da reposição dos recursos da SUDAM desviados para o 
Nordeste. DCN2 18/5/1984 p. 1279.

•	Adoção de providências para evitar a propagação de surto de febre ama-
rela em Municípios do Amazonas. DCN2 22/5/1984 p. 1352.

•	Precariedade das rodovias de integração situadas na Amazônia. DCN2 
26/5/1984 p. 1504.

•	Adoção de providências para o combate a 'febre negra' que ocorre na 
região do Purus, no Amazonas. DCN2 31/5/1984 p. 1625.

•	Trabalhos desenvolvidos pela Fundação União Nacional em defesa 
da Ecologia – FUNDE, a propósito das comemorações da Semana 
Nacional do Meio Ambiente. DCN2 8/6/1984 p. 1825.
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•	Serviços prestados ao País pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária – Embrapa, ao ensejo de mais um ano de sua criação. DCN2 
12/9/1984 p. 3128.

•	Riscos da adição do bromato de potássio na farinha de trigo. DCN2 
14/9/1984 p. 3159.

•	Reiterando apelo em favor da elevação do preço mínimo da Juta. 
DCN2 20/9/1984 p. 3275.

•	Defesa de ação governamental objetivando estimular criação de búfalos 
na Amazônia. DCN2 5/10/1984 p. 3552.

•	Problema da navegação fluvial na Amazônia. DCN2 9/10/1984 p. 3618.
•	Aproveitamento de experiências desenvolvidas no País, de alimentação 

alternativa de baixo custo e de alto valor protéico. DCN2 17/10/1984 
p. 3737.

•	Gravidade do problema do abastecimento de viveres de primeira neces-
sidade em Municípios amazonenses que menciona. DCN2 7/11/1984 
p. 4103.

•	Reparos às criticas formuladas contra sua excelência pelo senhor Amaral 
Netto e publicadas pelo Jornal de Brasília, edição do último dia 17. 
DCN2 20/11/1984 p. 4325.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento da senhora Leo Tiger Peper 
Candido, a 'Mãe Preta'. DCN2 20/11/1984 p. 4330.

•	Emprestando solidariedade ao projeto de lei complementar de autoria 
do Senador Fabio Lucena relativo à criação de Municípios no Estado 
do Amazonas. Análise atuação do programa 'Colibri – 84', relativo à 
solução do problema da fome. DCN2 1o/12/1984 p. 4751.

•	Decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à criação de Municípios 
no Amazonas. DCN2 27/3/1985 p. 403.

•	Dia Nacional da Mulher. DCN2 1o/5/1985 p. 898.
•	Lançamento do jornal Diário do Amazonas, de Manaus. Transcurso dos 

aniversários dos jornais A Notícia e A Crítica, do Amazonas. DCN2 
3/5/1985 p. 940.

•	Defesa da criação, na Fundação Universidade do Amazonas, dos cursos 
de Informática, Cirurgia Plástica e de Sociologia. DCN2 7/5/1985 p. 
1028.
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•	Necessidade da implantação de minidistritos industriais no interior 
da Amazônia, objetivando o desenvolvimento daquela região. DCN2 
10/5/1985 p. 1091.

•	Necessidade de maior apoio governamental, para a divulgação e uti-
lização racional da madeira oriunda da região Amazônica. DCN2 
18/5/1985 p. 1324.

•	Decisão do Supremo Tribunal Federal extinguindo vinte e sete Muni-
cípios amazonenses. DCN2 18/5/1985 p. 1323.

•	Recuperação da Rodovia Manaus-Porto Velho. DCN2 5/6/1985 p. 
1631.

•	Defesa da participação da mulher na Assembleia Nacional Constituinte. 
DCN2 8/6/1985 p. 1693.

•	Necessidade de se alocar recursos governamentais, visando à conclusão 
das obras da usina hidroelétrica de Balbina. DCN2 20/6/1985 p. 1918.

•	Apelo ao senhor presidente da ECT, em favor da instalação de postos 
ou sub agência daquela empresa em localidades do interior do Estado 
do Amazonas. DCN2 24/8/1985 p. 2905.

•	Inoportunidade da supressão do extrato de guaraná na composição dos 
refrigerantes do mesmo nome, pretendida pela Confederação Nacional 
da Indústria. DCN2 31/8/1985 p. 3035.

•	Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa da oradora, referente 
à criação de Municípios. DCN2 18/9/1985 p. 3439.

•	Estudos elaborados pelo Ministério da Educação, visando a implantação 
de cursos de informática no segundo grau. DCN2 19/9/1985 p. 3492.

•	Apelo ao senhor Ministro Marco Maciel em favor da construção de es-
colas de ensino profissionalizante no setor agropecuário, em Municípios 
do Estado do Amazonas, que especifica. DCN2 10/10/1985 p. 3934.

•	Relatório apresentado pela oradora por ocasião da Conferência Mun-
dial da ONU, versando sob o tema “O Decênio da Mulher”. DCN2 
11/10/1985 p. 3959.

•	Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado 306/85, apresentado 
pela oradora na presente sessão que institui incentivo fiscal destinado à 
implantação ou manutenção de empreendimentos de proteção à fauna 
silvestre. DCN2 11/10/1985 p. 3972.

•	Dia Mundial da Alimentação. DCN2 18/10/1985 p. 4077.
•	Dia Internacional da Mulher. DCN2 8/3/1986 p. 145.
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•	Considerações sobre as recentes medidas de estabilização econômica 
adotadas pelo Presidente José Sarney. DCN2 11/3/1986 p. 162.

•	Processo continuo de esvaziamento dos órgãos de planejamento e de-
senvolvimento do Amazonas e da Amazônia. Apuração do chamado 
escândalo do 'colarinho verde', na Suframa. DCN2 18/4/1986 p. 887.

•	Homenagem a Edith Balassini, servidora do Senado, que ora se aposen-
ta. Necessidade da implantação, em nosso País, de Sistema Hidroviário, 
particularmente, na Região Amazônica. DCN2 20/5/1986 p. 1255.

•	Considerações sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária. DCN2 
22/5/1986 p. 1322.

•	Exclusão da Amazônia da pesquisa de alimentação realizada no País 
que culminou com o documento “Perfil estatístico de mães e crianças 
no Brasil”. DCN2 22/5/1986 p. 1326.

•	Apoio da oradora ao Programa de Planejamento Familiar. DCN2 
28/5/1986 p. 1400.

•	Apreensões ante as incertezas da distribuição de recursos para o setor 
agrícola na Amazônia. DCN2 29/5/1986 p. 1517.

•	Manifestação em prol do menor carente brasileiro. DCN2 29/5/1986 
p. 1585.

•	Apresentação no País do teatro de Ballet Bolshoi, de Moscou. DCN2 
11/6/1986 p. 1823.

•	Nota publicada no jornal Última Hora, denunciando articulações que 
estariam sendo feitas em Brasília, com o propósito de boicotar a zona 
franca de Manaus. DCN2 11/6/1986 p. 1818.

•	Defesa da implantação da pipericultura no Estado do Amazonas. 
DCN2 18/6/1986 p. 1911.

•	Programa de prioridades sociais lançado pelo Governo. Programa de 
apoio e crédito para o desenvolvimento rural da Amazônia, elaborado 
pelo BASA. DCN2 21/6/1986 p. 2055.

•	Telex recebido do secretario especial de promoção e desenvolvimento 
Econômico do Estado do Amazonas, relatando fatos ocorridos com 
turistas no aeroporto de Cumbica. DCN2 21/6/1986 p. 2048.

•	Recuperação de trecho das Br-320 e 319. DCN2 14/8/1986 p. 2750.
•	Problema do transporte fluvial no Amazonas. DCN2 15/8/1986 p. 

2805.
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•	Artigo do Jornalista José Matias Pereira, jornal O Liberal, sobre as re-
servas de gás natural na região do Rio Jurua, no Município de Carauari/
AM. DCN2 15/8/1986 p. 2796.

•	Sugestões da oradora para a exploração racional da madeira no Amazo-
nas, com a participação da SUDAM. DCN2 20/9/1986 p. 3358.

•	Carência da vitamina A na alimentação dos brasileiros. DCN2 
23/9/1986 p. 3373.

•	Apelo ao presidente do Banco do Brasil, em favor da Juticultura Mana-
capuense. Problemática agrária no Estado do Amazonas. Recuperação 
da produção da borracha natural no País. DCN2 30/9/1986 p. 3433.

•	Agradecimento a pleito de Sua Excelência, atendido pelo Ministro Íris 
Rezende. DCN2 1o/10/1986 p. 3449.

•	Deficiência do sistema eleitoral, no tocante ao processo de apuração de 
votos. DCN2 4/12/1986 p. 4637.

•	Necessidade de uma maior participação do Congresso Nacional nas 
decisões econômicas. DCN2 5/12/1986 p. 4713.

PROPOSIÇÕES:

DIV 4/1983, de 20/5/1983 – Altera o parágrafo único do artigo 184 e 
o item III do quadro de pessoal, parte permanente, do regulamento 
administrativo do Senado Federal, e dá outras providências.

INS 1o/1986, de 1o/9/1986 – Requer, nos termos regimentais, seja 
diligenciado junto ao Ministério da Previdência e assistência social, 
ouvido o ministério do trabalho, no sentido de que se pronuncie so-
bre a conveniência de ser incluída, entre as atividades beneficiarias da 
aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, a exercida pela categoria 
profissional dos bancários.

PEC 85/1985, de 10/10/1985 – Atribui aos Estados competência para 
disciplinar a criação de Municípios, alterando o artigo 14 da consti-
tuição.

PLS 113/1982, de 4/6/1982 – Reduz limite de idade para efeito de 
adoção, alterando o artigo 368, caput, e parágrafo único da lei 3071, de 
1916 (código civil), bem como o artigo 32, caput, da lei 6697, de 1979 
(código de menores).

PLS 114/1982, de 4/6/1982 – Dispõe sobre licença especial para a 
empregada adotante de menor de 2 anos.
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PLS 177/1983, de 30/6/1983 – Dispõe sobre o exercício da profissão 
de esteticista e cosmetologista e dá outras providências.

PLS 189/1986, de 14/8/1986 – Dispõe sobre a liberação dos funcio-
nários públicos federais eleitos dirigentes de associações de classes, 
sindicatos e associações de comunidades.

PLS 217/1986, de 22/9/1986 – Dispõe sobre a adição das vitaminas A 
e D ao leite em pó desnatado, e dá outras providências.

PLS 218/1986, de 22/9/1986 – Dispõe sobre a adição das vitaminas 
A e D ao leite desnatado, em pó ou fluido, comercializado no País.

PLS 230/1984, de 14/11/1984 – Proíbe a adição do bromato de po-
tássio à farinha de trigo, nos produtos de sua fabricação, pelas panifi-
cadoras e confeitarias.

PLS 237/1980, de 16/9/1980 – Revoga o parágrafo primeiro do 
artigo 178 e o item IV do Artigo 219 do Código civil – Lei 3071, 
de 1 de janeiro de 1916, corrigida pela lei 3725, de 15 de janeiro 
de 1919.

PLS 296/1979, de 3/10/1979 – Institui o Dia Nacional de Defesa da 
Fauna.

PLS 306/1985, de 10/10/1985 – Institui incentivo fiscal destinado 
à implantação ou manutenção de empreendimentos de proteção à 
fauna silvestre.

PLS 340/1980, de 3/12/1980 – Acrescenta parágrafo único ao artigo 
373, da Consolidação das Leis do Trabalho, facultando a empregada 
com prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com remuneração 
proporcional.

PLS 357/1981, de 25/11/1981 – Disciplina a impressão em cores das 
cédulas eleitorais para os pleitos e dá outras providências.

PLS 374/1981, de 4/12/1981 – Dispõe sobre a política econômica do 
guaraná, cria a Superintendência do Guaraná e dá outras providências.

PLS 376/1981, de 4/12/1981 – Determina a criação de coordenações 
de educação ecológica no ensino de primeiro e segundo graus e dá 
outras providências.

PLS 48/1981, de 2/4/1981 – Dispõe sobre aval de cônjuge casado, sob 
regime de comunhão de bens.
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RQS 142/1981, de 23/6/1981 – Solicita autorização do Senado Federal, 
para integrar a comitiva presidencial que visitará a República do Peru.

RQS 154/1986, de 19/4/1986 – Solicita prorrogação por mais 120 dias 
do prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
resolução 22 de 1984, destinada a analisar o funcionamento do sistema 
financeiro e de seu principal agente financeiro – Banco Nacional da 
Habitação – BNH.

RQS 257/1979, de 8/8/1979 – Requerem homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-senador Vivaldo Lima.

RQS 32/1984, de 3/4/1984 – Solicita autorização do Senado Federal 
para acompanhar o Presidente da República em sua viagem a Espanha.

RQS 421/1980, de 6/10/1980 – Solicita a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso pronunciado pela senhora Lea Sayão Car-
valho Araújo, por ocasião de doação feita pelo INCRA à Associação 
de Pais e Amigos de Excepcionais da antiga residência do pioneiro e 
fundador de Ceres/GO, Dr. Bernardo Sayão.

RQS 896/1983, de 3/12/1983 – Requer na forma regimental, ouvida 
a Casa, a criação de uma comissão especial mista composta de 5 Se-
nadores e 5 Deputados, para no prazo de 90 dias avaliar o resultado 
da Zona Franca de Manaus, na forma que especifica.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
quinquagésima primeira legislatura: 1999-2003. Brasília: Senado Fe-
deral, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Eu-
nice Michiles. Brasília.
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Profissão: Professora Universitária
Nascimento: 4/6/1937, São Paulo/SP
Filiação: Moysés Lejb Alterman e Eta Reaboi Alterman
Cônjuge: Júlio Blay
Filhos: Enio e Silvia

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Sociologia (1959); Especialização em Sociologia (1965); Mestrado em So-
ciologia (1969); Doutorado em Ciências Sociais (1973) e Livre Docência, 
pela Universidade de São Paulo – USP (1982); Pós-Doutorado pela Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS, Paris/França (1996).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 28/10/1992 a 31/1/1995 – SP
Assumiu o mandato, em virtude do titular, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
ter assumido o Ministério das Relações Exteriores.
Em 1992 filia-se ao PSDB.
Assumiu novamente de 1 a 31/1/1995. Devido a renúncia do titular para assumir a 
Presidência da República.
Comissões: Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e Cidadania; Educação; Rela-
ções Exteriores; Temporária “ECO 92”; Comissão Mista Destinada a Examinar a 
Incidência de Esterilização em Massa de Mulheres no Brasil.

CARGOS PÚBLICOS: 
Presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Governo 
do Estado de São Paulo (1983-1985).

Eva Blay 
Eva Alterman Blay
PSDB – São Paulo
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Professora Titular e Chefe do Departamento de Sociologia da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo – USP; Coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher e 
Relações Sociais de Gênero – NEMGE da USP.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Criou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher; Coordenadora do 
Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero da Uni-
versidade de São Paulo; Assessora Inter-Regional da ONU no Depar-
tamento de Desenvolvimento da Mulher, Viena, Áustria.

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Diploma outorgado pelo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, por Relevante Serviço ao Conselho Estadual da Condição 
Feminina, Governo do Estado de São Paulo (2003); Mulheres do 
Milênio, A Hebraica (2000); Mulheres de Destaque: Brasil 500 anos, 
Fundação Dorina Norwill para Cegos (1999); Homenagem da As-
sociação dos Antigos Alunos do Ginásio do Estado e da EEPSG São 
Paulo, Ginásio do Estado e da EEPSG São Paulo (1998); Homenagem 
da Redefem – Rede Brasileira de Estudos Feministas, Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (1998); Homenagem do 
Governo do Estado de São Paulo pelo XV aniversário do Conselho 
Estadual da Condição Feminina, Governador do Estado (1998); Di-
ploma de Reconhecimento pelo trabalho e participação na constru-
ção de uma sociedade mais justa e igualitária., Governador do Estado 
de São Paulo, Dr. Mario Covas (1997); Homenageada com o marco 
comemorativo do IV centenário pela Câmara Municipal de São Vi-
cente, Câmara Municipal de São Vicente (1995); Homenageada pelo 
Conselho Estadual da Condição Feminina, como uma das fundadoras 
da Delegacia de Defesa da Mulher, Governo do Estado de São Paulo 
(1995); Medalha de Mérito Cultural, Governo de Alagoas (1995); 
Placa Comemorativa oferecida pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Sorocaba, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
de Sorocaba (1995); Homenageada pela Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo” 
(1993); Menção Honrosa pelo livro Trabalho Domesticado a Mulher na 
Indústria Paulista, FIESP – Federação da Industria do Estado de São 
Paulo (1980); Mulher do Ano, Conselho Nacional de Mulheres do 
Brasil (1977).
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MISSÕES NO EXTERIOR: 
Representante do Senado, para integrar a Delegação Brasileira a Con-
ferência Latino-Americana sobre População e Desenvolvimento, Mé-
xico (1993); Designada para representar o Senado no Seminário Inter-
nacional sobre Políticas Sociais para a Mulher em Países da América 
Latina (1993); Seminário “Estratégia da Comunicação para las Mujeres 
Rurales na América Latina el Caribe”, a convite do Instituto Intera-
mericano de Cooperaccion para la agricultura, São José, Costa Rica 
(1993); Representante do Senado na Reunião de “Mulheres Nórdicas 
Parlamentares”, a convite do Parlamento Dinamarquês “The Folketin-
get” (1994); V Reunião Multidisciplinar de Estudos sobre a Mulher, 
Costa Rica (1993); Representante da América Latina na International 
Sociological Assiciations – Commitee 32: Women And Society.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Agradecimentos aos votos de boas-vindas recebidas de seus pares, no 

momento de sua investidura no mandato senatorial pelo Estado de São 
Paulo. DCN2 29/10/1992 p. 8556.

•	Reflexões a respeito dos problemas brasileiros e o papel do Senado 
Federal. Desenvolvimento brasileiro sob a ótica da mulher. DCN2 
10/12/1992 p. 10096.

•	Repúdio ao pronunciamento dos senhores Marcelo Barbieri e Ernesto 
Gradella em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados alusivos 
a comemoração do “Dia internacional de solidariedade ao povo pales-
tino”, no último dia 27 de novembro. DCN2 16/12/1992 p. 30398.

•	Julgamento do impeachment do ex-presidente da República, Fernando 
Collor de Mello. DCN2 30/12/1992 p. 2922.

•	Indignação diante da descoberta do segundo recém-nascido jogado 
no lixo em Brasília nesta semana. Intenção de encaminhar projeto de 
lei que discriminalize o aborto, possibilitando o seu acesso a mulheres 
carentes. DCN2 27/1/1993 p. 721.

•	Contrariedade diante da tramitação, em regime de urgência, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DCN2 18/2/1993 p. 1678.

•	Relatório de sua participação na reunião sobre população e desenvol-
vimento na América Latina e no Caribe, realizada no México. DCN2 
14/5/1993 p. 4379.

•	Projeto de Lei apresentado na data de hoje por Sua Excelência, discipli-
nando a prática de aborto no Brasil. DCN2 24/6/1993 p. 5848
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•	Campanha de detratação orquestrada contra o Congresso Nacional. 
Crescente movimento neonazista em São Paulo e infiltrações no 
movimento separatista originário no sul do País, como consequên-
cias sociais e culturais do caos econômico da sociedade brasileira. 
DCN2 7/7/1993 p. 6451.

•	Homenagem de Sua Excelência a Procuradoria-Geral do Estado de 
São Paulo. DCN2 13/8/1993 p. 7339.

•	Regozijo pela assinatura do acordo de paz entre Israel e a OLP – Or-
ganização para Libertação da Palestina, ocorrida ontem em Washing-
ton/EUA. Defesa das minorias no Brasil. DCN2 15/9/1993 p. 8652.

•	Realização, no plenário da CCJ, do seminário “Discriminalizar o 
Aborto”, nos dias 19 e 20 de outubro. Denúncia de excessos pratica-
dos por grupo fanático antiaborto denominado Pró-vida ou Pro-life, 
liderados por um assessor da Casa, o Sr. Humberto Leal Vieira, pre-
judicando o andamento dos trabalhos. DCN2 29/10/1993 p. 10002.

•	Carta do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima de agradecimen-
to ao Senado pela aprovação de seu nome para a Embaixada em 
Washington. DCN2 10/11/1993 p. 10366.

•	Endosso a solicitação do Sr. Eduardo Suplicy. Repúdio ao vazamento 
sistemático de informações no âmbito da CPI do Orçamento, com 
graves consequências morais para os Srs. Parlamentares. DCN2 
3/12/1993 p. 11068.

•	Esclarecimentos sobre o requerimento 1.446/93, de autoria de Sua 
Excelência, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado 181, 
de 1992, que acrescenta dispositivos a lei 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, estabelecendo normas para o exercício do Planejamento 
Familiar. DCN2 21/1/1994 p. 260.

•	Esclarecimentos para que não haja confusão com a solicitação de 
retirada do Projeto de Lei do Senado 181, de 1992, que acrescenta 
dispositivos a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, com o Projeto 
de Lei 28, de 1993, que regulamenta o inciso VII do artigo 226 da 
constituição federal e da outras providências, ambas sobre planeja-
mento familiar, sendo este último já aprovado pelo Senado Federal 
e em exame na Câmara dos Deputados. DCN2 21/1/1994 p. 280.

•	Comentários a respeito das votações do Congresso Nacional, nos 
dias 26 e 27 últimos, sobre as Medidas Provisórias 400, 402 e 407/93, 
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que alteram a legislação do imposto de renda e proventos de qual-
quer natureza e dão outras providências. DCN2 3/2/1994 p. 444.

•	Homenagens póstumas ao Rabino-Mor de São Paulo, Professor 
Fritz Pinkuss. DCN2 24/2/1994 p. 1063.

•	Resposta ao Sr. Osmânio Pereira por agressão sofrida no Plenário, 
no dia 23/2/1994. Apoio à campanha contra a AIDS desenvolvida 
pelo Governo. Contrária a posição da Igreja que condena o uso de 
preservativos nas relações sexuais e prega a castidade como medida 
contra a AIDS. DCNR 16/3/1994 p. 1750.

•	Despedida de Sua Excelência do Senado Federal, em face da reas-
sunção do titular Sr. Fernando Henrique Cardoso. DCN2 31/3/1994 
p. 1440.

•	Protesto pelas ameaças feitas por entidades ligadas a CUT contra 
autoridades governamentais, em fase das propostas de alteração da 
Constituição no que tange a estabilidade do funcionário público. 
DCN2 25/1/1995 p. 1089.

PROPOSIÇÕES:

PLS 148/1993, de 17/11/1993 – Dispõe sobre loteamentos fechados 
e condomínios horizontais.

PLS 181/1992, de 15/12/1992 – Acrescenta dispositivos à Lei 8080, 
de 19 de setembro de 1990, estabelecendo normas para o exercício do 
Planejamento Familiar.

PLS 28/1993, de 18/3/1993 – Regulamenta o inciso sétimo do art. 
226 da Constituição Federal e dá outras providências.

PLS 78/1993, de 23/6/1993 – Disciplina a prática do aborto, altera o 
Decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – e dá 
outras providências.

RQS 1.030/1993, de 30/9/1993 – Solicita seja considerado como de 
licença autorizada sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 3, 6, 8, 
10, 13, 16, 17, 20, 21, 24 e 27 do corrente, quando proferiu palestra 
para a Associação Brasileira de Medicina e reunião com a Secretaria 
de Saúde, esclarece que nos 3 e 21 estava presente na Casa, porém não 
teve sua presença registrada.

RQS 134/1994, de 17/3/1994 – Solicita seja considerado como licença 
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 16 do corrente, 
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quando proferiu conferência inaugural a III Jornada de Ginecologia 
e Obstetrícia, em São Paulo.

RQS 1.367/1993, de 1o/12/1993 – Solicita seja considerado como li-
cença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 1 de de-
zembro de 1993, a fim de participar do lançamento da revista no 2 de 
Estudos Feministas e de debate sobre o PLS 78 de 1993.

RQS 140/1993, de 16/2/1993 – Solicita licença médica no período de 
11 a 22 de janeiro do corrente ano.

RQS 1.427/1993, de 15/12/1993 – Solicita autorização do Senado para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 24 de dezembro a 
10 de janeiro próximo. 

RQS 1.447/1993, de 23/12/1993 – Requer, nos termos regimentais, 
a prorrogação da licença autorizada através do RQS 1427 1993, até o 
dia 12 de janeiro de 1994. 

RQS 476/1993, de 19/5/1993 – Solicita autorização do Senado para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, a fim de participar do Seminário 
Internacional sobre Políticas Sociais para a Mulher, a convite do Go-
verno da Bolívia.

RQS 84/1994, de 21/2/1994 – Solicita autorização do Senado Federal, 
para ausentar-se do País, a fim de participar da Reunião de Mulheres 
Nórdicas Parlamentares, a convite do Parlamento Dinamarquês 'The 
Folketinget', no período de 26 do corrente a 7 de março de 1994.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
quinquagésima primeira legislatura: 1999-2003. Brasília: Senado Fe-
deral, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
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SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Eva 
Blay. Brasília.
DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 1930/ Coorde-
nação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro: 
Editora FGV; CPDOC, 2001.
BRASIL. CNPq. Plataforma LATTES. Disponível em: <http://www.
cnpq.br> . Acesso em 11 de fevereiro de 2004.
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Profissão: Funcionária Pública
Nascimento: 3/1/1963, Porto Velho/RO
Filiação: Sebastião Rodrigues da Silva e Rita Rodrigues Batista
Filhos: Ana Paula, Paulo e Pedro Henrique

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Licenciatura em Letras, Universidade Federal do Pará, Núcleo de 
Extensão, Porto Velho/RO.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 a 31/1/2011 – RO
Suplentes: 1o – Jairo Augusto e 2o – José Raimundo Pires Medeiros.
Eleita pelo PT, com 233.365 votos (19,93% votos válidos).
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Educação; Serviços de Infraestrutura; 
Subcomissões Permanentes: Cinema, Comunicação e Informática; Amazônia; 
Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude; CPMI Exploração Sexual; 
Suplente na Comissão: Relações Exteriores e Defesa Nacional.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Secretária de Políticas Sociais, CUT/RO, Porto Velho/RO (1991/1993); 
Secretária Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTERO, 
Porto Velho/RO (1991/1996); Secretária de ASS. Legislativos da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, Brasília/
DF (1995/1997); Secretária de Formação Política PT/RO (1997/1999); 
Presidente do Diretório Estadual do PT/RO (1999/2001), Presidente 
do Diretório Executivo do PT/RO (2001/2004).

Fátima Cleide
Fátima Cleide Rodrigues da Silva
PT – Rondônia
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PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, Olinda/PE (1991); Congresso Nacional da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rio de Janeiro/RJ (1993); 
Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, Porto Alegre/RS (1995); Congresso Nacional da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Educação, Cuiabá/MT (1997); 
Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, Goiânia/GO (1999); 1o Simpósio Internacional de Florestas 
do Trópico Úmido, Manaus/AM (1989); 2o Fórum Social Mundial, 
Porto Alegre/RS (2002).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Solicita a criação de uma comissão do Senado para o acompanhamento 

do julgamento dos assassinos da ex-Prefeita de Mundo Novo, em Mato 
Grosso do Sul, Dorcelina de Oliveira Folador. DSF 21/2/2003 p. 1820.

•	Apelo ao Governador Ivo Cassol para que reveja a demissão de milhares 
de servidores públicos no Estado de Rondônia, no ano de 2000, durante 
a administração José Bianco. DSF 28/2/2003 p. 2695.

•	Comemoração do dia internacional da mulher. DCN 13/3/2003 p. 250.
•	Associando-se as homenagens de pesar pelo falecimento do juiz An-

tonio José Machado Dias, em São Paulo. Agradecimentos pela escolha 
de Sua Excelência nas últimas eleições como primeira representante 
feminina do Estado de Rondônia no Senado. DSF 18/3/2003 p. 3704.

•	Realização, no último final de semana, em Porto Velho/RO, de semi-
nário sobre desenvolvimento sustentável, evento que aponta para o 
crescente amadurecimento de definição de propostas voltadas para a 
região amazônica, levando em consideração seu povo e o meio ambien-
te. Importância do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da 
Produção Familiar Rural da Amazônia (Proambiente). DSF 9/4/2003 
p. 6541.

•	Solidariedade às famílias desabrigadas em Ji-Paraná/RO. Homenagem 
à cidade de Guajará-Mirim/RO pelo transcurso de seus 74 anos. DSF 
11/4/2003 p. 7156.

•	Homenagem ao Dia do Índio. DSF 23/4/2003 p. 8223.
•	Alegria pelo êxito da reunião do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

com governadores da Amazônia, realizada no último final de semana, 
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em Rio Branco/AC. Denúncia da invasão de terras indígenas em Ron-
dônia. DSF 13/5/2003 p. 10666.

•	Contribuição da Controladoria-Geral da União no combate à corrup-
ção no País. DSF 22/5/2003 p. 12352.

•	Relato da visita ao Estado de Rondônia do Embaixador Antonino Mena, 
futuro representante brasileiro na Bolívia, para conhecer de perto a re-
alidade da região fronteiriça com aquele país. DSF 31/5/2003 p. 13898.

•	Aplaude campanha em defesa das áreas sócio-ambientais para índios. 
DSF 3/6/2003 p. 14092.

•	Homangem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 5/6/2003 p. 
14271.

•	Preocupação com a elevação dos índices de violência em Porto Velho. 
DSF 10/6/2003 p. 14895.

•	Análise das desigualdades sociais no País. DSF 17/7/2003 p. 18447.
•	Pesar pelo falecimento da Deputada Francisca Trindade (PT/PI) e do 

filho do presidente do PT em São Paulo, Júlio Frateschi. Satisfação 
com a decisão do Tribunal de Administração da OIT que considerou 
ilegal o afastamento do diplomata brasileiro José Maurício Bustani da 
Organização para Proscrição de Armas Químicas – OPAQ. Defesa da 
nigeriana, Amina Lawal, condenada à morte pela suprema corte daquele 
país. DSF 31/7/2003 p. 20718.

•	Anúncio da chegada do programa "Fome Zero" ao Estado de Rondônia. 
DSF 6/8/2003 p. 22241. 

•	Homenagem ao povo acreano e à sua história de luta pela liberdade e 
autodeterminação. DSF 7/8/2003 p. 22535.

•	Solicitação ao presidente da República para que reitere ao presidente da 
Nigéria apelo pela vida da nigeriana Amina Lawal, condenada à morte. 
Realização, em Porto Velho/RO, de seminário sobre alternativas ener-
géticas para a Região Amazônica. DSF 9/8/2003 p. 22990.

•	Considerações sobre a reforma agrária no Brasil. DSF 15/8/2003 p. 
23700.

•	Realização de seminário, em Porto Velho/RO, nos dias 15 e 16 do cor-
rente, a respeito da responsabilidade social e ambiental dos empreen-
dimentos energéticos na Amazônia. DSF 22/8/2003 p. 24786.

•	Registro da "Marcha das Margaridas", evento organizado pela Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Lançamento, 
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ontem, da campanha on-line pela reforma tributária sustentável. DSF 
27/8/2003 p. 25033.

•	Presença no Senado do governador de Rondônia e de deputados fe-
derais daquele Estado. Anúncio da posse, hoje, dos membros do Con-
selho Nacional dos Direitos das Mulheres. DSF 28/8/2003 p. 25155.

•	Acidente ocorrido com Sua Excelência e o Senador Sibá Machado nas 
águas do rio Solimões. Realização, em Brasília, de encontro sobre se-
gurança alimentar com equilíbrio socioambiental. Utilização de trans-
gênicos no Brasil. DSF 13/9/2003 p. 27070.

•	Congratulações ao IBAMA de Rondônia e à Polícia Federal pela ope-
ração que visa desmantelar quadrilha que rouba madeiras nobres de 
áreas indígenas e parques naquele Estado (como Líder). DSF 18/9/2003 
p. 27479.

•	Relato do acidente ocorrido com Sua Excelência e com o Senador Sibá 
Machado. Considerações sobre o projeto Urucu, que levará gás natural 
do Amazonas a Porto Velho/RO. DSF 20/9/2003 p. 28433.

•	Apreensão sobre a liberação oficial da produção de mais uma safra de 
soja transgênica em solo brasileiro. DSF 25/9/2003 p. 28956.

•	Transcurso dos 89 anos da cidade de Porto Velho. DSF 7/10/2003 p. 
30567.

•	Apelo para a criação de força-tarefa para coibir o conflito de terras na 
região de Buritis/RO. DSF 15/10/2003 p. 31400.

•	Transcurso do Dia do Professor. DSF 16/10/2003 p. 31843.
•	Relato da viagem de Sua Excelência a Itália quando visitou o hospital 

Bassano Del Grappa, modelo na Europa, cuja obra arquitetônica e fi-
losofia semelhante está sendo materializada no município de Cacoal/
RO pelos missionários combonianos. DSF 22/10/2003 p. 33085.

•	Moção de apoio à Ministra Benedita da Silva, assinada em Porto Velho. 
Cobrança de maior atenção do governo federal às rodovias BR-364, 
BR-425 e BR-421, em Rondônia. DSF 24/10/2003 p. 33294.

•	vConsiderações sobre a reforma tributária. DSF 31/10/2003 p. 34385.
•	Preocupação com o conflito na área indígena Cinta-Larga, em Ron-

dônia, em cujo território se encontra a maior jazida de diamantes do 
mundo. DSF 11/11/2003 p. 36014.

•	Comemoração do centenário da assinatura do Tratado de Petropólis. 
DCN 13/11/2003 p. 2609.
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•	Dia Nacional da Consciência Negra. DSF 21/11/2003 p. 38299.
•	Importância do lançamento do Programa Luz Para Todos. DSF 

22/11/2003 p. 38473.
•	Considerações sobre o Dia Internacional para Eliminação da Violência 

contra a Mulher. DSF 26/11/2003 p. 38638.
•	Comemoração do Dia Internacional pela eliminação da violência contra 

a mulher. DCN 26/11/2003 p. 2864.
•	Repúdio à decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia de manter a 

nomeação, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, de Nata-
nael Silva para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas daquele 
Estado. DSF 4/12/2003 p. 39849.

•	Considerações sobre a absolvição da vidente Valentina de Andrade, que 
foi acusada de ser mentora da morte de três crianças e da emasculação 
de outras duas em Altamira, no Pará. DSF 10/12/2003 p. 40611.

•	Defende o modelo para o setor elétrico proposto pelo Governo Lula. 
DSF 17/12/2003 p. 41680.

•	Manifestação acerca do pronunciamento do Senador Demóstenes Tor-
res. Registra o pronunciamento dos bispos da igreja católica de Ron-
dônia. DSF 18/12/2003 p. 41810.

•	Transcrição de documentos produzidos pelo Movimento Indígena 
Brasileiro e seus apoiadores. DSF 18/12/2003 p. 41836.

•	Novo modelo institucional para o setor elétrico brasileiro. DSF 
12/2/2004 p. 3940.

•	Implementação de políticas públicas para a gestão e o uso racionais da 
água no Brasil. DSF 5/3/2004 p. 5818.

•	Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (como Líder). DSF 
10/3/2004 p. 6280.

•	Elogios às realizações do governo Lula em prol de Rondônia, criticando 
a gestão do Sr. Ivo Cassol, atual governador do Estado (como Líder). 
DSF 19/3/2004 p. 7770.

•	Cumprimentos à implantação, pelo governo federal, do Plano de com-
bate ao desmatamento na Amazônia. Solicitando correção do seu pro-
nunciamento do dia Jornal do Senado. Anúncio da terceira Conferência 
da Amazônia. DSF 24/3/2004 p. 8071.

•	Relato dos conflitos entre garimpeiros e índios cinta-larga, na reserva 
indígena Roosevelt, em Rondônia, no último sábado. Solidariedade ao 
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Senador João Capiberibe e a Deputada Janete Capiberibe, ameaçados 
de perda de mandato (como Líder). DSF 13/4/2004 p. 9897.

•	Transcrição de discurso a respeito do conflito entre garimpeiros e os 
índios Cintas-Largas, no Estado de Rondônia. DSF 15/4/2004 p. 10218.

•	Prejuízo ao desenvolvimento de Rondônia representado pela proposta 
da Eletronorte de transferir unidades geradoras de energia elétrica de 
Porto Velho para Macapá. DSF 17/4/2004 p. 10461.

•	Considerações sobre a terceira Conferência da Amazônia realizada en-
tre os dias 2 e 4 de abril em Porto Velho-RO. DSF 20/4/2004 p. 10551.

•	O Momento Brasil, traduzido pela visita do Presidente Lula e de em-
presários à China e o evento Brasil 40o, em Londres. DSF 26/5/2004 
p. 16049.

•	Registro da assinatura de acordo para a adequação do Zoneamento 
Sócioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia à legislação federal. 
DSF 3/6/2004 p. 17075.

•	Registro de viagem de Sua Excelência à China, a convite do Partido 
Comunista chinês. Importância da ida do Presidente Lula à China para 
ampliar as daquele país com o Brasil. DSF 4/6/2004 p. 17280.

•	Registro do alheamento do Governo do Estado de Rondônia em 
relação à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. DSF 
10/6/2004 p. 18018.

•	Visita ao Estado de Rondônia da Comissão Externa do Senado que exa-
mina conflitos fundiários em terras indígenas. DSF 19/6/2004 p. 18854.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-governador Leonel de 
Moura Brizola. DSF 23/6/2004 p. 19048.

•	Considerações sobre a reforma do Judiciário. DSF 9/7/2004 p. 22897.
•	Vitória alcançada pelos organismos internacionais com a determina-

ção feita pelo Tribunal Administrativo da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), do cumprimento de sentença proferida um ano 
antes, que indeniza o embaixador brasileiro José Maurício Bustani. 
DSF 26/8/2004 p. 27748.

•	Considerações sobre os transgênicos. DSF 27/8/2004 p. 27941.
•	Elogios ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, sobre a coordena-

ção do Desembargador Eliseu Fernandes. DSF 20/10/2004 p. 32426.
•	Relato do jornalista Mário Quevedo Neto dos 35 dias vividos na Casa 

do Albergado de Vilhena, em Rondônia. DSF 29/10/2004 p. 33557.
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•	Balanço das ações implementadas pelo governo no setor educacional 
brasileiro. DSF 17/11/2004 p. 36519.

•	Realização da segunda Mostra Internacional de Cinema e Vídeo Am-
biental (Cineamazônia), em Porto Velho/RO. DSF 19/11/2004 p. 
36966.

•	Satisfação pela atuação do Ibama e do Incra para solucionar impasse 
dos moradores da Floresta Nacional de Bom Futuro e do Rio Pardo, 
em Rondônia. DSF 24/11/2004 p. 37527.

•	Registro dos resultados alcançados pelo Partido dos Trabalhadores no 
estado de Rondônia. DSF 25/11/2004 p. 37905.

•	Trabalho executado pela vigésima segunda Unidade de Transportes 
e Infraestrutura Rondônia-Acre na recuperação das estradas daquela 
região. Apoio à campanha "Uma Vida sem Violência é um Direito das 
Mulheres", iniciada em 25 do corrente. DSF 27/11/2004 p. 39130.

•	Filmagens pela Rede Globo de TV da minissérie Mad Maria sobre a 
saga da construção estrada de ferro Madeira-Mamoré, em Rondônia. 
DSF 7/12/2004 p. 40443.

•	Entrega à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de estudos 
de viabilidade para a construção da Usina Hidrelétrica de Jirau, no Rio 
Madeira, em Rondônia. DSF 8/12/2004 p. 41384.

•	Transcurso dos 56 anos da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. Construção da Justiça Ambiental. DSF 16/12/2004 p. 43759.

•	Considerações sobre o assassinato da freira Dorothy Stang. DSF 
18/2/2005 p. 1164.

•	Apelo ao Ministro da Fazenda para a revisão dos cortes orçamentários 
que afetarão a reforma agrária. DSF 4/3/2005 p. 4102.

•	Necessidade de ratificação, pelo Brasil, da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco. DSF 5/3/2005 p. 4298.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diplo-
ma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Clara Charf, Zilda Arns 
Neumann, Palmerinda Donato, Rozeli da Silva e Maria da Penha Maia 
Fernandes. DCN 11/3/2005 p. 304.

•	Considerações sobre a educação pública. DSF 30/3/2005 p. 6781.
•	Voto de pesar pelo falecimento do sindicalista José Nunes Neto. Sus-

pensão do despejo de famílias assentadas no município de Alto Alegre 
dos Parecis, em Rondônia. DSF 31/3/2005 p. 6960.
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•	Construção do gasoduto Urucum-Porto Velho e de um porto de pas-
sageiros e cargas em Rondônia. DSF 8/4/2005 p. 8079.

•	Transcurso do Dia Mundial da Saúde. Precariedade do berçário e da 
UTI neonatal do Hospital de Base de Porto Velho/RO. Crítica à gestão 
da Saúde no Estado de Rondônia. DSF 9/4/2005 p. 8474.

•	Referências às críticas ao Ministro-Chefe da Casa Civil José Dirceu. 
Apoio às reivindicações dos funcionários públicos federais dos ex-ter-
ritórios. DSF 15/4/2005 p. 9347.

•	Reflexões sobre o "Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. DSF 
15/4/2005 p. 9334.

•	Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 87, de 
2003, de autoria de Sua Excelência, que dispõe sobre a carreira dos ser-
vidores civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia. Realiza-
ção, em Brasília, do evento intitulado "Abril Indígena". DSF 26/4/2005 
p. 10104.

•	Elogios ao governo federal pela execução de políticas públicas voltadas 
para a ampliação e melhoria do ensino fundamental no campo. DSF 
5/5/2005 p. 13361.

•	Protesto contra o Poder Judiciário do Estado de Rondônia, por impedir 
que denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa nacional fossem 
transmitidas pela Rede Globo de Televisão, naquele Estado (como Lí-
der). DSF 18/5/2005 p. 14987.

•	Grave crise institucional no Estado de Rondônia. DSF 18/5/2005 p. 
15094.

•	Esclarece que os sérios problemas de corrupção em Rondônia vêm de 
longa data. DSF 18/5/2005 p. 15095.

•	Insatisfação com os dados sobre desmatamento divulgados durante o 
transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 4/6/2005 p. 17775.

•	Repúdio às agressões do Deputado Alberto Fraga contra a Deputada 
Luci Choinacki. DSF 3/6/2005 p. 17686.

•	Importância da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 122, 
de 2005, que institui o FUNDEB – Fundo Nacional do Ensino Básico. 
DSF 15/6/2005 p. 19623.

•	Considerações sobre esquemas de corrupção envolvendo o Governa-
dor Ivo Cassol. DSF 17/6/2005 p. 20067.

Se
na

do
ra

 F
át

im
a 

C
lei

de
 –

 R
O



257

•	Considerações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que co-
memora 15 anos de existência. DSF 14/7/2005 p. 24047.

•	Início do Programa ProJovem pelo governo federal (como Líder). DSF 
21/7/2005 p. 24964.

•	Saudações às 52 brasileiras selecionadas pelo projeto "Mil Mulheres 
para o Prêmio Nobel da Paz 2005", iniciativa que objetiva destacar o 
papel da mulher na construção da paz no mundo. DSF 21/7/2005 p. 
25001.

•	Repúdio aos comentários que vêm sendo feitos pela imprensa a respeito 
do Partido dos Trabalhadores. Registro dos 10 anos do massacre de 
Curumbiara (como Líder). DSF 11/8/2005 p. 27069.

•	Considerações sobre o gasoduto Urucu-Porto Velho (como Líder). 
DSF 2/9/2005 p. 29945.

•	Combate à corrupção por parte de Sua Excelência na condição de Pre-
sidente do PT em Rondônia. Denúncias de irregularidades no gover-
no de Rondônia. Registro do trabalho realizado pelo Grupo Musical 
"Quilomboclada". DSF 15/9/2005 p. 30960.

•	A aprovação ontem, do Projeto de Lei do Senado 507, de 2003, de 
autoria de Sua Excelência DSF 22/9/2005 p. 31594.

•	Abordagem sobre recentes eventos relativos à agricultura familiar no 
Brasil: o segundo Congresso e a nona Assembleia Nacional da União 
das Escolas Agrícolas, bem como a realização da segunda Feira Nacional 
da Agricultura Familiar. DSF 7/10/2005 p. 34322.

•	Homenagens aos 52 anos de existência da Petrobrás. Saudação à mobi-
lização da Central Única dos Trabalhadores – CUT para apresentação 
da Agenda dos Trabalhadores. Necessidade de priorizar a educação na 
construção da cidadania e do bem estar social. Êxito do programa Bolsa 
Família por sua eficácia como política pública de combate à fome. DSF 
20/10/2005 p. 35491.

•	Questão de ordem referente à decretação da perda do mandato do 
Senador João Capiberibe. DSF 26/10/2005 p. 36192.

•	Defesa da ratificação, pelo Congresso Nacional, da Convenção para a 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, apro-
vada em outubro de 2003, pela UNESCO. DSF 5/11/2005 p. 38210.
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•	Ações do governo federal destinadas ao combate do desmatamento 
na Amazônia. Apoio ao projeto de lei que trata da gestão de florestas 
públicas. DSF 19/11/2005 p. 40264.

•	Desmantelamento, pela Polícia Federal, de organização criminosa que 
agia no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
no Estado de Rondônia. DSF 9/12/2005 p. 43611.

•	Proclamação do Samba de Roda baiano como Patrimônio da Huma-
nidade pela Unesco, na categoria de expressões orais e imateriais. DSF 
10/12/2005 p. 43690.

•	Considerações sobre políticas públicas do Governo Lula na área de 
educação. DSF 15/12/2005 p. 44953.

•	Considerações sobre a eleição de Michelle Bachelet, no Chile e de Evo 
Morales, na Bolívia, que sinalizam melhores dias para a América do 
Sul. DSF 24/1/2006 p. 1541.

•	Descaso e falta de compromisso do Governo de Rondônia com a polí-
tica de segurança pública. Homenagem pelo transcurso do aniversário 
da cidade de Porto Velho e do Estado de Rondônia (como Líder). DSF 
27/1/2006 p. 2278.

•	Cobrança de soluções do Governo Federal pela melhoria na qualidade 
de vida dos povos indígenas do Estado de Rondônia. Regozijo pela 
aprovação de projetos que estabelecem a criação de aposentadoria es-
pecial para as donas de casa e o fim do chamado fator previdenciário. 
DSF 10/3/2006 p. 7447.

•	Solidariedade ao Senador Tião Viana, autor do mandado de segurança 
que permitiu a suspensão do depoimento do caseiro Francenildo à CPI 
dos Bingos. Apoio à proposta de emenda à Constituição que institui 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais de Educação-FUNDEB. DSF 18/3/2006 
p. 8662.

•	Registro do evento de assinatura, pelo Presidente Lula, do decreto de 
criação da Comissão Nacional de Política Indigenista. Registro do dia 
21 de março, como o Dia do Combate à Discriminação Racial. Apro-
vação, ontem, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 4.559/04, 
que cria mecanismos para coibir a violência contra a mulher. DSF 
24/3/2006 p. 9360.
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•	Associa-se às homenagens aos 280 anos de Florianópolis. DSF 
24/3/2006 p. 9358.

•	Saudações ao movimento Acampamento Terra Livre do Abril Indígena 
e à primeira Conferência Nacional dos Povos Indígenas. Reivindica-
ção dos servidores da Funasa contaminados com produtos tóxicos, no 
Estado de Rondônia. DSF 18/4/2006 p. 12037.

•	Ações do governo federal para conservação das rodovias brasileiras. 
DSF 21/4/2006 p. 12876.

•	Cumprimentos ao Incra-Rondônia pela incansável tarefa de criar opor-
tunidades para que os trabalhadores rurais alcancem plena cidadania. 
DSF 28/4/2006 p. 13722.

•	Anúncio pelo governo federal da expansão da venda de medicamentos 
fracionados. O debate sobre a política externa do Brasil. Realização 
do centésimo quinto Encomex, em Rondônia, evento que valoriza os 
micro e pequenos empresários. DSF 11/5/2006 p. 15882.

•	Considerações sobre a violência praticada contra crianças. DSF 
1o/6/2006 p. 18626.

•	Reforço ao apelo no sentido de que a Polícia Federal participe das 
investigações sobre o suposto atentado cometido contra o heli-
cóptero do Governador do Estado de Rondônia. Considerações 
sobre o PLC 37/2006, que trata da criação de mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. DSF 
27/6/2006 p. 21626.

•	Comemoração pelas medidas adotadas na área da educação do governo 
do Presidente Lula. DSF 6/7/2006 p. 22907.

•	Assinatura do Decreto Presidencial estabelecendo a Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. DSF 8/7/2006 p. 23173.

•	Considerações a respeito do zoneamento socioeconômico e ecológico 
de Rondônia. DSF 3/8/2006 p. 25947. REP DSF 4/8/2006 p. 26115.

•	Registro de comparecimento, hoje, à solenidade de sanção, pelo Pre-
sidente da República, da lei que trata da Violência contra a Mulher. A 
prisão de integrantes do Legislativo de Rondônia, como resultado da 
"Operação Dominó", da Polícia Federal. DSF 8/8/2006 p. 26223.

•	Considerações sobre as eleições no Estado de Rondônia. DSF 6/10/2006 
p. 30419.
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•	Congratulações aos senadores Ana Júlia Carepa e Expedito Júnior pela 
vitória nas eleições. DSF 8/11/2006 p. 33817.

•	Leitura de desagravo ao professor Emir Sader. Comentários sobre a 
vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no recente pleito para 
a Presidência da República. DSF 8/11/2006 p. 38830.

•	Importância da campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres". DSF 13/12/2006 p. 38388.

•	Manifestação sobre os projetos de investimentos prioritários do PAC, 
especialmente para o Estado de Rondônia. DSF 15/2/2007 p. 2143.

•	Reflexão sobre a condição da mulher na sociedade e homenagem pelo 
transcurso do Dia Internacional da Mulher. DSF 8/3/2007 p. 4366.

•	Registro de solenidade realizada hoje no Palácio do Planalto, para o 
lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, importante 
passo para a reconstrução da educação brasileira (como Líder). DSF 
16/3/2007 p. 5587.

•	Regozijo pela regulamentação da Lei de Gestão de Florestas Públicas. 
DSF 23/3/2007 p. 6536.

•	Considerações acerca da oportunidade comercial de produção de bio-
combustível no Brasil para suprir as necessidades dos Estados Unidos. 
DSF 31/3/2007 p. 8032.

•	Presença da Eletronorte no Programa Pró-Equidade de Gênero, 
uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. DSF 
31/3/2007 p. 8064.

•	Felicitações aos integrantes do "Coletivo Madeirista", grupo de 
jovens e artistas de Porto Velho, vencedor do "Digital Art Awards 
2007, premiação internacional promovida pela Unesco em as-
sociação com a oitava Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes. 
DSF 5/4/2007 p. 8828.

•	Justificação a requerimento de voto de solidariedade à Juíza Sandra 
Aparecida Silvestre de Frias Torres, vítima de agressão no Timor Leste. 
Defesa da definição de uma regra de transição, após a interligação da 
energia do Acre e Rondônia com o país. DSF 10/4/2007 p. 9142.

•	Proposta para que o Senado Federal adote e desenvolva uma cultura 
de gestão ambiental. DSF 12/4/2007 p. 9583.
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•	Registro do transcurso do Dia do Índio, hoje, 19 de abril e alerta para a 
situação dos índios Cinta-Larga, em Rondônia, ameaçados em razão da 
exploração ilegal de diamantes em suas terras. DSF 20/4/2007 p. 10976.

•	Diagnóstico da violência que assola o País e enumeração das medidas 
que seriam adequadas para evitar a morte, principalmente de jovens. 
Apelo a CCJ, no sentido de que analise com serenidade o projeto de 
lei que trata da redução da maioridade penal. DSF 25/4/2007 p. 11412.

•	Homenagem às empregadas domésticas, por ocasião da passagem do 
"Dia da Trabalhadora Doméstica". Comemora o lançamento do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo Ministério da Educação 
e o anúncio do aumento na geração de empregos. DSF 28/4/2007 p. 
11984.

•	Associação às manifestação de pesar pelo falecimento do Deputado 
Enéas Carneiro. DSF 8/5/2007 p. 13543.

•	Registro da matéria de autoria do jornalista Roldão Arruda, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, trazendo um balanço dos religiosos 
que foram ou estão sendo ameaçados de morte na Amazônia. DSF 
11/5/2007 p. 14225.

•	Transcurso, hoje, do Dia Internacional de Luta e de Combate à Ho-
mofobia. DSF 18/5/2007 p. 15149.

•	Considerações sobre as gestões efetuadas pelo Ministério do Meio Am-
biente na análise da viabilidade ambiental para a construção das hidre-
létricas do Complexo do Rio Madeira, em Rondônia. DSF 22/5/2007 
p. 15316.

•	Registro da passagem, hoje, do Dia Mundial do Meio Ambiente e de-
fesa da construção das hidrelétricas do rio Madeira, em Rondônia, es-
senciais para o desenvolvimento da região (como Líder). DSF 6/6/2007 
p. 18388.

•	Saudação aos participantes do V Congresso do MST. Saudação à dé-
cima primeira parada gay. Solidariedade à Ministra Marta Suplicy. A 
urgência de projetos encaminhados à Câmara dos Deputados pelo 
Senado Federal, especialmente a Proposta de Emenda à Constituição 
87 e o Projeto de Lei 6.205, de 2005, de autoria de participação de Sua 
Excelência em reunião de trabalho, com caráter de audiência pública, 
realizada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, para discutir a definição do conceito de "Magistério da Edu-
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cação Básica". Satisfação com a decisão da Comissão de Anistia, ontem, 
de reconhecer o líder guerrilheiro Carlos Lamarca como anistiado po-
lítico. DSF 15/6/2007 p. 19922.

•	Registro de comparecimento de Sua Excelência à solenidade de sanção 
do FUNDEB. Protesto contra a CPI que investigará o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação, em Rondônia. DSF 22/6/2007 p. 20405.

•	Transcurso, hoje, do Dia Mundial do Orgulho GLBT. DSF 29/6/2007 
p. 31153.

•	Apoio à atividade pesqueira profissional nas bacias dos rios Mamoré e 
Guaporé, no Estado de Rondônia. DSF 3/7/2007 p. 21947.

•	Exaltação à força e capacidade dos atletas brasileiros participantes dos 
Jogos Pan-Americanos. DSF 7/8/2007 p. 25952.

•	Protesto contra violência que assola o Estado de Rondônia e registro 
de repúdio ao assassinato do Presidente da Câmara de Ouro Preto do 
Oeste, Vereador Edson Luiz Gasparotto. Solidariedade aos trabalhado-
res em educação do Estado de Roraima, que se encontram em greve. 
Registro da participação de Sua Excelência, como representante do 
Senado Federal, à décima Conferência Regional da América Latina e o 
Caribe sobre a Mulher, realizada em Quito, no Equador, entre os dias 
6 e 9 de agosto. DSF 18/8/2007 p. 27902.

•	Sauda o lançamento oficial, ontem, do Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania – PRONASCI. DSF 22/8/2007 p. 28139.

•	Registra tragédia ocorrida no trecho entre Ibotirama e Seabra na Bahia, 
com um ônibus do Piauí, que resultou na morte do motorista e da 
companheira Santinha, Maria dos Santos Rodrigues, a quem presta 
homenagem. Trinta trabalhadoras rurais estão hospitalizadas. DSF 
22/8/2007 p. 28127.

•	Considerações sobre a terceira Marcha das Margaridas, realizada em 
Brasília. DANC 23/8/2007 p. 28309.

•	Registro da realização do encontro "a TEIA 2007 – Tudo de Todos", 
no período de 7 a 11 de novembro próximo, em Belo Horizonte. DSF 
31/8/2007 p. 29748.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Ednalva Bezerra, 
secretária nacional da mulher trabalhadora da Central Única dos Tra-
balhadores – CUT. DSF 12/9/2007 p. 30924.
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•	Solidariedade ao pronunciamento do Senador Valdir Raupp. Regozi-
jo pelo aumento do rendimento médio mensal de trabalhadores que 
auferem renda abaixo do salário-mínimo. Comentários sobre o PAC 
da Funasa. DSF 20/9/2007 p. 32164.

•	Registro da realização do segundo Encontro Nacional dos Povos da 
Floresta, em Brasília. Registro de recebimento de carta em defesa dos 
direitos dos jovens indígenas. DSF 21/9/2007 p. 32301.

•	Apoio ao Projeto de Lei da Câmara 29, de 2003, do Deputado Koyu 
Iha, que trata da política pesqueira. DSF 22/9/2007 p. 32420.

•	Considerações sobre o Profuncionário, programa do Ministério da 
Educação. Apelo para a votação do Projeto de Lei da Câmara 70, de 
2007, que trata da expansão da rede federal de educação profissional e 
tecnológica, criando Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais em todo 
o País. DSF 27/9/2007 p. 32902.

•	Homenagem pelo transcurso, hoje, dos 93 anos de existência da cida-
de de Porto Velho, em Rondônia, destacando sua história e sua atual 
administração. DSF 3/10/2007 p. 33599.

•	Informa que o Programa Universidade para Todos – ProUni, do go-
verno federal, vai oferecer, em 2008, 180 mil bolsas de estudo. DSF 
4/10/2007 p. 33855.

•	Homenagem à memória de Ernesto Che Guevara. DSF 24/10/2007 
p. 36930.

•	Registro de eventos realizados na Amazônia Ocidental. Defesa da pror-
rogação da CPMF. DSF 30/10/2007 p. 38015.

•	Referências à Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. Defesa de melhorias no atendimento às detentas 
(como Líder). DSF 29/11/2007 p. 42222.

•	Registro da abertura da VII Conferência Nacional da Criança e do 
Adolescente, ocorrida no dia 3 de dezembro. Transcrição de pronuncia-
mento sobre projeto que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Sócioeducativo – SINASE. DSF 6/12/2007 p. 43620.

•	Comemora o resultado do Leilão da Usina de Santo Antônio no Rio 
Madeira devido aos benefícios para Rondônia. DSF 11/12/2007 p. 
44551.
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•	Entrega ao presidente Garibaldi Alves Filho o documento "Um olhar 
indígena sobre a Declaração das Nações Unidas", síntese do seminário 
que está ocorrendo hoje em Brasília. DSF 14/2/2008 p. 1668.

•	Leitura de nota emitida por entidades ligadas à educação. DSF 15/2/2008 
p. 2094.

•	Saudação ao Governo Federal pela iniciativa de lançar o Programa Ter-
ritórios da Cidadania. Repúdio à atitude do Governador do Estado de 
Rondônia com relação à educação. DSF 27/2/2008 p. 3660.

•	Em nome da bancada do PT, subscreve voto de pesar a toda a família 
da governadora Ana Júlia Carepa, cujo irmão tem um cunhado que foi 
assassinado em assalto. Homenagem póstuma ao Padre José Simionato, 
da Congregação dos Padres Combonianos. DSF 28/2/2008 p. 3815.

•	Homenagem ao Padre José Simionato e a Maria Pereira Costa, faleci-
dos recentemente. Considerações sobre o incidente ocorrido entre a 
Colômbia, o Equador e a Venezuela. DSF 4/3/2008 p. 4346.

•	Comemoração pela aprovação ontem, da TV Pública. Destaque para 
os avanços do ensino tecnológico no País. Manifestação em defesa da 
"Lei Maria da Penha". DSF 13/3/2008 p. 5410.

•	Considerações sobre a execução do Programa Luz Para Todos no Es-
tado de Rondônia. DSF 18/3/2008 p. 6092.

•	Apelo à Câmara dos Deputados para a votação e aprovação da PEC 
483/05 (como Líder). DSF 27/3/2008 p. 7004.

•	Registro da entrega à Biblioteca do Senado, pela Bancada Feminina do 
Congresso Nacional, de uma representação artística composta por três 
peças artesanais. Leitura da Carta Aberta ao Congresso Nacional, enca-
minhada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em repúdio 
a pronunciamento do Senador Mão Santa. DSF 9/4/2008 p. 8313.

•	Registra apoio ao requerimento feito pela Sra. Senadora Kátia Abreu, 
que visa libertação da ex-Senadora Ingrid Betancourt prisioneira do 
grupo terrorista FARC na Colômbia. DSF 10/4/2008 p. 8532.

•	Considerações sobre a Operação Arco de Fogo, da Polícia Federal, de 
combate ao desmatamento na Amazônia brasileira. DSF 10/4/2008 p. 
8534.

•	Registro da presença em Brasília, de integrantes dos Movimentos So-
ciais pela Terra, Abril Indígena, Prefeitos Municipais e Delegados da 
primeira Conferência Nacional de Educação Básica. Defesa da criação 

Se
na

do
ra

 F
át

im
a 

C
lei

de
 –

 R
O



265

de fóruns de debates específicos, em busca de soluções para os proble-
mas educacionais brasileiros. DSF 15/4/2008 p. 9319.

•	Preocupação com a centralização das gestões das empresas de energia 
elétrica de Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Roraima e Alagoas. Ma-
nifestação sobre o Projeto de Lei do Senado 51, de 2004, da autoria de 
S.Exa., que exclui as empresas federalizadas do Programa Nacional de 
Desestatização. DSF 29/4/2008 p. 10911.

•	Repúdio à atitude do coordenador do curso de Medicina da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), Antônio Dantas. Registro do assassi-
nato do Sr. Edson Dutra Barros. Comemoração dos sessenta anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. DSF 1o/5/2008 p. 11189.

•	Defesa do Procurador da República em Rondônia, Reginaldo Trindade 
Pereira (como Líder). DSF 21/5/2008 p. 15329.

•	Elogia a atuação do Sr. Senador Sibá Machado, no período em que este-
ve no Senado, substituindo a ex-ministra Marina Silva. DSF 21/5/2008 
p. 15345.

•	Transcurso, ontem, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Comentários 
à Carta de Santa Maria, elaborada por ocasião do Fórum Mundial de 
Educação, realizado de 28 a 31 de maio último, na cidade de Santa 
Maria/RS. DSF 7/6/2008 p. 18844.

•	Conclamação em favor da aprovação de projeto de lei em tramitação 
na CAS, que criminaliza a homofobia. DSF 26/6/2008 p. 23155.

•	Voto de pesar pelo falecimento ontem, da ex-Primeira Dama, Dra. 
Ruth Cardoso. DSF 26/6/2008 p. 23154.

•	Registro do recebimento, pelas Centrais Elétricas de Rondônia (Ce-
ron), do Prêmio Procel. DSF 3/7/2008 p. 24901.

•	Reflexão sobre a instituição do Piso Salarial Nacional, como um im-
portante passo na valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da edu-
cação. DSF 11/7/2008 p. 27169.

•	Voto de pesar às famílias das vítimas do trágico acidente ocorrido no 
último dia 11, na BR-364. Defesa do diálogo entre o governo do Estado 
de Rondônia e os policiais militares e bombeiros militares do Estado, 
em greve desde o último dia 7. DSF 15/7/2008 p. 27337.

•	Comenta a defesa que o Senador Expedito Júnior faz do governador 
Ivo Cassol, reiterando sua opinião sobre a truculência e intransigência 
do governador de Rondônia. DSF 16/7/2008 p. 27578.
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•	Anuncio da suspensão da greve dos bombeiros e policiais militares 
do Estado de Rondônia. Comemoração dos 18 anos de existência do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. DSF 16/7/2008 p. 27574.

•	Consideração a respeito da demarcação da reserva indígena Raposa Ser-
ra do Sol. Registro do transcurso, no último dia 9, do dia Internacional 
dos Povos Indígenas do Mundo. DSF 15/8/2008 p. 30755.

•	Apoio aos produtores de leite do Estado de Rondônia, que estão pa-
ralisados em função da tentativa de negociar um preço justo para o 
produto. Regojizo pela aprovação, na Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte do Senado, da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado 507, de 2003, de sua autoria, que reconhece os funcionários 
de escola da educação básica como profissionais da educação. DSF 
10/9/2008 p. 37258.

•	Acusação ao Governador de Rondônia de usar funcionários do Estado 
para alardear a pequenos agricultores que o Governo Lula irá tomar 
propriedades rurais e confiscar áreas de reserva legal, em razão do De-
creto 6.514, do Governo Federal. DSF 24/9/2008 p. 38075.

•	Impressões sobre as eleições municipais do último domingo em todo o 
País e, especialmente, no Estado de Rondônia. DSF 9/10/2008 p. 39115.

•	Reflexões sobre a educação como instrumento de cidadania e liberdade, 
a propósito da comemoração ao Dia do Professor (como Líder). DSF 
16/10/2008 p. 39822.

•	Solidariedade às palavras do Senador Paulo Paim. Registro da instalação, 
ontem, pelo Ministério da Educação, da Comissão Organizadora da 
Conferência Nacional de Educação (Conae), da qual Sua Excelência 
faz parte, a ser realizada em abril de 2010. DSF 23/10/2008 p. 41027.

•	Registro de pronunciamento sobre a grave situação do Presídio de Urso 
Branco, no Estado de Rondônia. DSF 29/10/2008 p. 41520.

•	Críticas à atitude de governadores que ingressaram com Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no STF, contra a Lei 11.738/08, que insti-
tuiu o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da 
Educação Básica. Parabeniza o Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Rondônia, que, mais uma vez, por unanimidade, cassou, na noite 
de ontem, o mandato do Governador do Estado (como Líder). DSF 
6/11/2008 p. 44234.
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•	Lançamento oficial do primeiro Pacto Global pela Cidadania da Infân-
cia. DSF 21/11/2008 p. 46802.

•	Comemoração do Dia Internacional para a eliminação da Violência 
contra a Mulher. DCN 28/11/2008 p. 3686.

•	Considerando a gravidade dos fatos ocorridos em Santa Catarina, So-
licita um minuto de silencio, homenageando as familias que perderam 
Entes queridos em razão das enchentes. DCN 28/11/2008 p. 3689.

•	Comemoração dos sessenta anos da assinatura da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e registro dos avanços do Brasil, na promoção, 
garantia e defesa aos direitos humanos. Lamenta decisão do STF con-
tra o piso salarial dos professores. Defesa da valorização profissional 
dos professores e das questões dos direitos dos LGBT's. Balanço do 
trabalho parlamentar realizado por Sua Excelência durante o ano. DSF 
20/12/2008 p. 53970.

•	Ao associar-se às homenagens ao Deputado Adão Pretto recebe a in-
formação que seu estado de saúde é gravíssimo, com a paralisação dos 
órgãos. DSF 5/2/2009 p. 80.

•	Comentários à decisão do TSE que cassou o registro da candidatura da 
Prefeita Maria do Carmo, de Santarém, no Pará, reeleita em outubro 
de 2008. DSF 12/2/2009 p. 1519.

•	Registro da realização do Fórum Social Mundial, na cidade de Belém 
do Pará. DSF 18/2/2009 p. 2043. 

•	Homenagem ao Partido dos Trabalhadores pelo transcurso, em 10 de 
fevereiro, dos vinte e nove anos de sua fundação. DSF 19/2/2009 p. 
2183.

•	Questionamentos sobre o Programa "Minha Casa, Minha Vida". Re-
gistro da presença, no Plenário do Senado, do Prefeito de Porto Velho, 
em Rondônia. Agradecimentos ao Presidente José Sarney, que recebeu 
sindicalistas de Rondônia. DSF 27/3/2009 p. 7070.

•	Relato dos preparativos de operação que deverá ser realizada na Flores-
ta Nacional Bom Futuro/RO, a fim de coibir a retirada de madeira e 
notificar produtores de gado para que, em seis meses, retirem os reba-
nhos da área. Apelo no sentido da recriação de uma superintendência 
estadual do Banco do Brasil em Rondônia. DSF 3/4/2009 p. 8683.

•	Regozijo pela homenagem recebida no terceiro Congresso da Asso-
ciação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Gays, Travestis e Transexuais, 
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na Cidade de Belém do Pará. Registro do lançamento oficial, amanhã, 
no auditório do Ministério da Educação, da Conferência Nacional de 
Educação que ocorrerá em abril de 2010. DSF 23/4/2009 p. 12198.

•	Ponderações sobre a relação da sociedade e do estado brasileiro com a 
população indígena, por ocasião do recente transcurso do Dia do Índio, 
em 19 de abril. Registro da assinatura, pelas Secretarias de Educação 
e de Cultura, do Distrito Federal, de um acordo de cooperação que 
prevê a introdução da cultura indígena na educação básica do Distrito 
Federal. DSF 29/4/2009 p. 13353.

•	Homenagem pelo transcurso do Dia Mundial da Segurança e Saúde 
no Trabalho, em 28 de abril, e do Dia do Trabalho, em 1o de maio. DSF 
6/5/2009 p. 14797.

•	Voto de pesar pelo falecimento do cineasta Augusto Boal. DSF 6/5/2009 
p. 14862.

•	Registro da realização de seminário, em Porto Velho, para discutir o 
desenvolvimento no entorno dos empreendimentos no Rio Madeira, 
e de visita às Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Registro da apro-
vação, na Comissão de Educação, do Projeto de Lei do Senado 395, de 
2008, de autoria de S. Exa, que resgata a meta estabelecida pelo Plano 
Nacional de Educação, no qual estabelece espaços escolares adequados 
para as atividades de educação física. Considerações sobre projeto de lei 
que trata do reconhecimento de funcionários de escolas como profis-
sionais da educação escolar básica. DSF 13/5/2009 p. 16772.

•	Registro do lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania 
e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais, realizado no Palácio do Itamaraty. DSF 15/5/2009 p. 17309.

•	Solidariedade aos vereadores que estão em Brasília, pleiteando a aprova-
ção da PEC 47. O processo de implantação do Programa de Produção 
Agroecológica Integrada e Sustentável. DSF 28/5/2009 p. 20051.

•	Voto de pesar às famílias dos passageiros brasileiros que estavam a bordo 
do vôo da Air France. Lamenta a devolução ao FNDE, de recursos não 
aplicados pelo Governo de Rondônia, destinados ao Programa Nacio-
nal de Transporte Escolar. DSF 2/6/2009 p. 21101.

•	Homenagem ao grande poeta popular Patativa do Assaré, pelo cente-
nário de seu nascimento. DSF 4/6/2009 p. 21656.
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•	Importância de aprovação do projeto de lei de autoria de S. Exa, que 
prevê a obrigatoriedade de se colocar uma quadra, com espaço coberto, 
para recreação, lazer e prática esportiva, em cada escola brasileira. DSF 
24/6/2009 p. 26170.

•	Registro da presença da Ministra Dilma Roussef em Rondônia, para 
lançamento do programa Terra Legal e o Mutirão do Programa Arco-
verde. Críticas ao governador Ivo Cassol. Transcrição do Manifesto Pró 
Respeito à Justiça e ao Povo de Rondônia, veiculado pela Central Única 
dos Trabalhadores e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação. 
DSF 24/6/2009 p. 26172.

•	Reflexão sobre a ausência de uma política de segurança pública e o con-
sequente aumento da violência no Estado de Rondônia. DSF 27/6/2009 
p. 27751.

•	Solidariedade aos trabalhadores rurais sem terra pelo assassina-
to de cinco trabalhadores, em Pernambuco. Preocupação com a 
violência no Estado de Rondônia. Lamentação pelo fechamento 
da Escola Padre Ângelo Spadari, no distrito de Bom Futuro. DSF 
8/7/2009 p. 30648.

•	Apelo no sentido de que o governo Lula promova concurso pú-
blico necessário ao funcionamento das atividades dos Centros 
Regionais do Sistema de Proteção da Amazônia SIPAM. DSF 
9/7/2009 p. 31108.

•	Apelo à Casa Civil pela retomada das obras da Hidrelétrica de 
Jirau, no Rio Madeira. Manifestação de confiança na votação 
da proposta de emenda constitucional que trata da transposi-
ção de servidores do Estado de Rondônia para a União. DSF 
15/7/2009 p. 32400.

•	Registro do XII Encontro Intereclesial de Base das CEBs, Comuni-
dades Eclesiásticas de Base da Igreja Católica, sob o tema: "Do ventre 
da terra, o grito que vem da Amazônia", ocorrido em Porto Velho. Re-
gistro da entrada em operação da linha de transmissão Jauru-Vilhena, 
que integrará os Estados de Rondônia e Acre ao Sistema Interligado 
Nacional – SIN. Considerações sobre a Medida Provisória 466, de 
2009. Apresentação de requerimento de voto de aplauso à Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. DSF 6/8/2009 p. 34569.
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•	Registro de sanção pelo Presidente da República da Lei 12.014, de 
2009, que contempla profissionais da educação, e da Lei 12.015, de 
2009, que torna mais rigorosa a pena para crimes de violência sexual. 
Importância da construção da ponte na fronteira entre Brasil e Bolívia, 
em Rondônia. DSF 11/8/2009 p. 35224.

•	Comemoração pela execução de conjunto de obras do PAC, no 
Estado de Rondônia, em especial na cidade de Porto Velho. Re-
gistro da premiação do filme "Corumbiara", ocorrida dia 15 últi-
mo, no trigésimo sétimo Festival do Cinema de Gramado. Moção 
de aplauso ao cineasta Vincent Carelli e ao indigenista Marcelo 
Santos. Registro da comemoração amanhã, do Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica. Apelo pela votação do projeto de retirada da 
Desvinculação de Receitas da União (DRU), do orçamento da 
educação. DSF 29/8/2009 p. 39834.

•	Defesa de emendas apresentadas por Sua Excelência à Medida 
Provisória 466, relativas à interligação do sistema elétrico Ron-
dônia/Acre com o Sistema Interligado Nacional – SIN. DSF 
4/9/2009 p. 41494.

•	Convocação dos servidores públicos de Rondônia para mobili-
zação no dia 16 de setembro, na Câmara dos Deputados, para a 
votação da PEC 483. Anúncio de mobilização nacional de servi-
dores da educação, em defesa do piso salarial. Cumprimentos à 
revista Carta Capital, pela matéria publicada em sua edição de 561, 
intitulada "Ivo Cassol, o Governador de Rondônia, no limiar da 
degola". Decisão do Governador de notificar o Foro Transparência 
Rondônia. DSF 5/9/2009 p. 41948.

•	Registro da data de hoje, 11 de setembro, Dia do Cerrado, e da presença 
no Senado Federal de comissão de habitantes do cerrado que pedem a 
aprovação da PEC 115-A/95. Menção sobre o lançamento, pelo Minis-
tro Carlos Minc, do PC-Cerrado. Organização da caravana de servi-
dores de Rondônia para estarem em Brasília na próxima segunda-feira, 
pela aprovação da PEC 483-A, que trata da transposição dos servidores 
para a União. Conferência Nacional de Educação. Cumprimentos ao 
jornal O Dia, que tem se manifestado sobre a homofobia. Lembrança 
sobre os 8 anos da morte de Toninho do PT, em 11 de setembro. DSF 
12/9/2009 p. 43013.
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•	Comemoração pela votação, na Câmara dos Deputados, da Proposta 
de Emenda à Constituição que trata da transposição dos servidores do 
Estado de Rondônia DSF 17/9/2009 p. 44580.

•	Comemoração dos 10 anos da Lei da Compra de Voto. DSF 30/9/2009 
p. 47657.

•	Expectativa da apreciação, em segundo turno, na Câmara dos Deputa-
dos, da Proposta de Emenda à Constituição 483, de autoria de S.Exa., 
que trata da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondô-
nia para o quadro em extinção do ex-Território Federal de Rondônia. 
DSF 1o/10/2009 p. 48495.

•	Expectativa para a votação da PEC 483. DSF 8/10/2009 p. 50351.
•	Congratula-se com o povo de Rondônia pela aprovação da PEC 483. 

DSF 8/10/2009 p. 50405.
•	Informação de que a Proposta de Emenda à Constituição 483, que trata 

da transposição dos servidores públicos de Rondônia, já tem relator na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Participação de Sua 
Excelência em audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia 
para discutir obras de infraestrutura no Estado de Rondônia e a ponte 
sobre o Rio Madeira, na cidade de Porto Velho e que faz a ligação da 
BR-364 com a BR-319. DSF 15/10/2009 p. 51756.

•	Comemoração do Dia do Professor. DSF 16/10/2009 p. 51961.
•	Registro da participação de Sua Excelência na cerimônia de assinatura 

da ordem de serviço do primeiro contrato do programa Minha Casa, 
Minha Vida, em Cacoal, Rondônia. Decisão do Partido dos Trabalhado-
res, em Rondônia, de realizar prévias para escolher o candidato ao go-
verno do Estado, no próximo dia 6 de dezembro, quando concorrerão 
S. Exa, Eduardo Valverde e Roberto Sobrinho. Participação da Semana 
da Educação, em Uberlândia, Minas Gerais, ocasião em que proferiu 
a palestra "Diversidade na Educação Pública". Apreciação, amanhã, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da PEC 87-B/2003, 
sobre a transposição dos servidores de Rondônia. DSF 28/10/2009 p. 
54654.

•	Agradecimento ao Senado pela aprovação da PEC 87/2003, e pedido de 
cautela aos servidores do ex-território federal de Rondônia, para que 
aguardem a regulamentação. Registro de participação nas comemora-
ções do trigésimo segundo aniversário do município de Ariquemes, e 
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na Sétima Maratona Ecológica de Avestruz, no município do Mirante 
da Serra. DSF 4/11/2009 p. 56514.

•	Promulgação da Emenda Constitucional 60, de 2009, que dispõe sobre 
o quadro de servidores civis e militares do ex-Território Federal de 
Rondônia. DCN 12/11/2009 p. 4324.

•	Importância da participação das mulheres na mitigação dos impactos 
das mudanças climáticas, salientando as condições dos povos ribeiri-
nhos da Região Amazônica. Registro da entrega, pelo Presidente Lula, 
na quinta-feira passada, dos primeiros títulos de regularização fundiária 
da Amazônia. Considerações sobre a proposta que o Brasil apresentará 
na COP-15, em Copenhague. DSF 17/11/2009 p. 59458.

•	Registro da reunião realizada com o Ministério do Planejamento para 
discutir a regulamentação da Emenda Constitucional 60, que trata da 
transposição dos servidores públicos de Rondônia. DSF 19/11/2009 
p. 60263.

•	Registro da realização em Brasília, do Fórum Mundial de Educação. 
Satisfação com a concessão, pela Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça, no dia 26 de novembro último, de anistia política póstuma 
ao educador Paulo Freire. Anúncio de que o PT de Rondônia, por 
consenso, decidiu não realizar prévias, e que Sua Excelência concor-
rerá ao Senado em 2010. Registro de homenagens recebidas por Sua 
Excelência no Estado de Rondônia. DSF 2/12/2009 p. 63953.

•	Pronunciamento destinado a comemorar os 45 anos do Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados – Serpro, que se completam em 1o 
de dezembro, de acordo com o Requerimento no 1.110, de 2009, da 
Senadora Ideli Salvatti e outros Senhores Senadores.

•	Comemoração dos 45 anos do Serviço Federal de Processamento de 
Dados – Serpro. DSF 4/12/2009 p. 64927.

•	Homenagem, com leitura de texto de autoria da poetisa Elisa Lucinda, 
à memória de Neide Castanha, defensora dos direitos humanos e, prin-
cipalmente, de crianças e adolescentes, falecida em 26 de janeiro último. 
Alegria com a inauguração, ontem, de unidades de ensino tecnológico 
em Rondônia. DSF 3/2/2010 p. 114.

•	Agradecimento ao Ministro José Jorge, do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, Presidente do Conselho Nacional de Desestati-
zação, por haver atendido a uma reivindicação de S. Exa, por meio da 
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Resolução 1, de 21 de janeiro de 2009, que encaminha ao Presidente da 
República a sugestão de, por decreto, retirar as empresas federalizadas 
do setor elétrico do Plano Nacional de Desestatização. DSF 5/2/2010 
p. 1052.

•	Mobilização e as atividades do Primeiro Dia e Primeira Semana Na-
cional de Combate ao Trabalho Escravo. DSF 11/2/2010 p. 2126.

•	Reverência à memória da Dra. Zilda Arns Neumann, fundadora da 
Pastoral Nacional e Internacional da Criança e da Pastoral da Pessoa 
Idosa; do Dr. Luiz Carlos Costa, representante da ONU; e dos mi-
litares brasileiros vitimados pelo terremoto no Haiti. DSF 24/2/2010 
p. 3965.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diplo-
ma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às vencedoras da nona premiação, 
Senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Steinberg, Cleuza Pereira do 
Nascimento, Leci Brandão da Silva, Maria Augusta Tibiriçá Miranda 
e Fani Lerner (in memoriam). DCN 10/3/2010 p. 841.

•	Apresenta, com os demais Senadores de Rondônia, emenda à 
Medida Provisória 470, para modificar os limites da Floresta Na-
cional do Bom Retiro, excluindo área já antropizada. Registra a 
informação do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento sobre a regulamentação da Emenda Constitucional 
60. DSF 11/3/2010 p. 6678.

•	Relato dos resultados da Conferência Nacional de Educação – CO-
NAE, realizada semana passada, onde foram discutidos problemas e 
desafios da educação brasileira, e principalmente como superar o grande 
entrave do seu financiamento. DSF 6/4/2010 p. 11788.

•	Registro da reunião no Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, para regulamentar a transposição dos servidores do estado de 
Rondônia. Solidariedade pela prisão de alguns vereadores no estado. 
DSF 7/4/2010 p. 12165.

•	Registro da participação de Sua Excelência na reunião da base 
do governo com o Presidente Lula, quando foi decidida uma 
estratégia de votações para a próxima semana. Homenagem ao 
"Dia Nacional da Mulher", celebrado na data de hoje. Saudação 
aos trabalhadores brasileiros pelo "Dia do Trabalho". Registro 
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do discurso proferido pelo presidente Lula, em cadeia nacional, 
ontem. DSF 1o/5/2010 p. 17858.

•	Destaque aos avanços alcançados pela política externa brasileira durante 
a gestão do Presidente Lula. DSF 05 05 2010 p. 18067.

•	Anúncio de encaminhamento à Mesa de requerimento de voto de con-
dolências à família do empresário Francisco Teixeira Linhares, falecido 
recentemente. DSF 12 05 2010 p. 19564.

•	Celebração do Dia Nacional da Defensoria Pública. DSF 26 05 2010 
p. 23246.

•	Justificação pela apresentação de voto de aplauso pelo transcurso dos 
75 anos de existência dos Alcoólicos Anônimos, irmandade que tem 
origem num movimento religioso criado no início do século passado 
por estudantes da Universidade de Oxford, Inglaterra. DSF 15 06 2010 
p. 28963.

•	Registro da participação de S. Exa, no dia 23 de junho corrente, em 
Luziânia, Goiás, da solenidade de lançamento do "Programa de Expan-
são do Parque Exibidor – Cinema Perto de Você", ação governamental 
que tem com o objetivo principal levar diversão, arte e informação às 
comunidades mais carentes. DSF 25/6/2010 p. 31360.

•	Solidariedade aos Estados de Pernambuco e Alagoas, que enfrentam 
problemas com as enchentes, registrando as ações governamentais para 
socorrer a região. Significado do dia 28 de junho, data que relembra 
fatos ocorridos em Nova Iorque, em 1969, ocasião em que homosse-
xuais eram perseguidos pela polícia, e apelo em favor da aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara 122, de 2006, que propõe alterações na Lei 
da Criminalização do Racismo. DSF 30/6/2010 p. 31678.

•	Saudações à realização, pela Prefeitura de Porto Velho, de reunião para 
criação do Comitê Gestor do Pólo Moveleiro de Porto Velho. Discor-
dância de que o Governo estaria utilizando-se ilicitamente de dados 
sigilosos da Receita Federal. Comentários acerca dos efeitos da Lei da 
Ficha Limpa que estaria construindo uma cultura da responsabilidade 
política. Referência à Carta Compromisso: Pela Garantia do Direito à 
Educação de Qualidade, que trata de compromissos com a construção 
do Plano Nacional de Educação 2011-2020. Parabéns ao jornal Folha 
de S. Paulo pelo editorial "Por um ensino melhor" (como Líder). DSF 
2/9/2010 p. 44252.
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•	Denúncia de que circula em Rondônia panfleto, assinado por uma 
autoridade religiosa, que interpretaria de maneira absurda, manipula-
da e desrespeitosa o terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, 
conclamando seus fiéis à intolerância religiosa, à agressão moral e física 
aos homossexuais, índios e negros. Esclarecimentos acerca de projeto 
de lei, do qual Sua Excelência é relatora e defensora, a fim de enfatizar 
que este não trata de casamento gay, mas do combate à discriminação e 
ao preconceito de que são vítimas milhões de pessoas neste País. DSF 
3/9/2010 p. 44629.

•	Relato da campanha eleitoral para o Senado no Estado de Rondônia, 
agradecendo os votos recebidos por Sua Excelência e parabenizando os 
eleitos de sua coligação. Lembrança do transcurso do Dia da Criança e 
do Dia do Professor, com destaque para os avanços na área de educação 
durante o Governo Lula. DSF 15/10/2010 p. 47244.

•	Importância da eleição de Dilma Rousseff para a Presidência da Re-
pública. Registro de que a revista Forbes elegeu Dilma Rousseff como 
uma das personalidades mais influentes do mundo. DSF 9/11/2010 p. 
49066.

•	Homenagem aos grupos vítimas de discriminação e preconceito, o 
povo negro e demais grupos de minorias. DSF 20/11/2010 p. 51136.

•	Alegria pela aprovação, na Câmara dos Deputados, de emenda de au-
toria de Sua Excelência e outros Srs. Senadores, que destina 50% do 
Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Regozijo pela aprovação pelo 
Ministério das Cidades de treze propostas de Rondônia para o PAC-2, 
que será lançado na próxima segunda-feira, com a presença do Presi-
dente Lula. DSF 4/12/2010 p. 55860.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Odair Cordeiro, ex-
-chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Porto Velho. DSF 
17/12/2010 p. 59296.

•	Saudações aos avanços da defesa dos direitos humanos no mundo e 
no Brasil, durante o Governo Lula (como Líder). DSF 21/12/2010 p. 
60172.

•	Homenagem a Jairo Saraiva, falecido em 2004, pela sua personalidade 
e contribuição ao Estado de Rondônia. DSF 21/12/2010 p. 60179.

•	Concessão da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, 
em sua primeira Premiação. DSF 22/12/2010 p. 60217.
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•	Críticas à Eletrobrás por centralizar, desde julho de 2008, a gestão das 
distribuidoras de energia elétrica, e expectativa de que a futura Presi-
dente da República reveja essa decisão. DSF 23/12/2010 p. 60993.

PROPOSIÇÕES:

PEC 87/2003, de 13/11/2003 – Altera o artigo 89 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais. (Dispõe sobre a carreira dos servidores civis e 
militares do ex-Território Federal de Rondônia).

PLS 480/2003 – Regulamenta o exercício profissional de acupuntura, 
autoriza a criação do Conselho Federal de Acupuntura, e dá outras 
providências. 

PLS 353/2003, de 20/8/2003 – Acrescenta parágrafo único ao artigo 
107 da Lei no 9503 de 23 de setembro de 1977, que estabelece o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, visando remeter ao CONTRAN compe-
tência para determinar os tipos de veículos passíveis de utilização no 
transporte público de passageiros.

PLS 381/2003, de 11/9/2003 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exibição de relação de medicamentos divulgada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA e dá outras providências.

PRS 62/2003, de 13/11/2003 – Cria a Comissão de Ciência e Tecno-
logia do Senado Federal.

RQS 38/2003, de 21/2/2003 – Requer que seja autorizada repre-
sentação externa do Senado Federal para acompanhar o julga-
mento dos acusados do assassinato da Prefeita Dorcelina Folador, 
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 24 de fevereiro 
de 2003.

RQS 628/2003, de 5/8/2003 – Requer, nos termos do artigo 221, inci-
so I, que sejam apresentadas condolências à família de Paulo Frateschi, 
presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de São 
Paulo, pelo falecimento de seu filho, Júlio Frateschi, no dia 29 de julho 
de 2003, vítima de acidente automobilístico.

RQS 742/2003, de 26/8/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso pelo transcur-
so dos 20 anos de criação da Central Única dos Trabalhadores – CUT.
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RQS 936/2003, de 14/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor pelo transcurso 
do Dia do Professor, a ser comemorado no próximo dia 15 de outubro.

RQS 937/2003, de 14/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas con-
gratulações ao Dr. Elielson Ayres de Souza, Procurador do IBAMA/
Rio de Janeiro, pela excelência do trabalho realizado pelo IBAMA de 
Rondônia em parceria com a Polícia Federal no desmantelamento de 
quadrilha que vinha roubando madeiras nobres de áreas indígenas e 
parques florestais do Estado de Rondônia.

RQS 938/2003, de 14/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222, 
do Regimento Interno do Sendo Federal, que sejam apresentadas 
congratulações ao Dr. Marcos Aurélio Pereira de Moura, superin-
tendente da Polícia Federal/Porto Velho pela excelência do trabalho 
realizado pelo IBAMA de Rondônia em parceria com a Polícia 
Federal no desmantelamento de quadrilha que vinha roubando 
madeiras nobres de áreas indígenas e parques florestais do estado 
de Rondônia.

RQS 939/2003, de 14/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
congratulações ao Gerente do IBAMA/Rio de Janeiro, Engenheiro 
Florestal Oswaldo Pitaluga, pela excelência do trabalho realizado pelo 
IBAMA de Rondônia em parceria com a Polícia Federal no desman-
telamento de quadrilha que vinha roubando madeiras nobres de áreas 
indígenas e parques florestais do Estado de Rondônia.

RQS 940/2003, de 14/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas con-
gratulações ao Dr. Arcelino Vieira Damasceno, delegado da Polícia Fe-
deral/Porto Velho, pela excelência do trabalho realizado pelo IBAMA 
de Rondônia em parceria com a Polícia Federal no desmantelamento 
de quadrilha que vinha roubando madeiras nobres de áreas indígenas 
e parques florestais do Estado de Rondônia.

PEC 31/2006, de 11/7/2006 – Dispõe sobre a proibição de atribuir 
nomes de pessoas vivas a bens públicos e dá outras providências.

PEC 32/2007, de 18/4/2007 – Dá nova redação aos arts. 73 e 101 da 
Constituição Federal, para estabelecer, como requisito ao exercício dos 
cargos de Ministro do Tribunal de Contas da União e do Supremo 
Tribunal Federal, a obtenção de diploma de curso superior.
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PEC 54/200507/10/2005 – Altera os critérios para a fixação do número 
de Vereadores.

PEC 62/2005, de 26/10/2005 – Altera o art. 52 da Constituição Fe-
deral para acrescentar competência no âmbito da Federação. (Atribui 
ao Senado Federal a competência de processar e julgar legisladores 
estaduais, distritais e municipais quando houver envolvimento de mais 
da metade de seus membros).

PLS 239/2005, de 29/6/2005 – Altera o art. 53 da Lei no 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para 
dispor sobre a utilização do período de suspensão da veiculação de 
propaganda eleitoral.

PLS 283/2004, de 6/10/2004 – Dispõe sobre a criação do Dia Nacional 
do Teatro para a Infância e Juventude.

PLS 303/2006, de 21/11/2006 – Estabelece a reserva de no mínimo 
5% do número de candidatos às eleições proporcionais de cada partido 
ou coligação para portadores de deficiência.

PLS 304/2006, de 21/11/2006 – Institui o Programa de Crédito Edu-
cativo para Estudantes de Programas de Pós-Graduação e dá outras 
providências.

PLS 360/2005, de 18/10/2005 – Altera a Lei no 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, para instituir conselho interpartidário encarregado 
de fiscalizar o financiamento das eleições.

PLS 395/2008, de 22/10/2008 – Insere o art. 24-A na Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
– LDB), para obrigar as escolas públicas e privadas de educação bási-
ca a comprovar a existência de áreas cobertas destinadas à prática de 
educação física, esportes e recreação.

PLS 396/2008, de 22/10/2008 – Altera o parágrafo único do art. 25 da 
Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), para estabelecer o número máximo de alunos por turma 
na pré-escola e no ensino fundamental e médio.

PLS 397/2008, de 22/10/2008 – Dá nova redação ao inciso V do art. 
67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação), para assegurar aos profissionais do magistério em 
exercício da docência em regime de tempo integral metade da carga 
horária em atividades de estudo, planejamento, avaliação e outras não 

Se
na

do
ra

 F
át

im
a 

C
lei

de
 –

 R
O



279

incluídas no trabalho de interação com os alunos previsto em seu 
plano curricular.

PLS 398/2008, de 22/10/2008 – Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica Federal do Vale do Anari, no Estado de Rondônia.

PLS 507/2003, de 4/12/2003 – Modifica o artigo 61 da Lei no 9394, de 
20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação.

PLS 51/2004, de 17/03/2004 – Modifica a Lei no 9491, de 9 de se-
tembro de 1997, que altera procedimentos relativos ao Programa 
Nacional de Desestatização, revoga a Lei no 8031, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências, para excluir as empresas CERON da 
ELETROACRE, CEAL, CEAM e CEPISA da autorização genérica 
para a privatização.

PLS 235/2010, de 1/9/2010 – Modifica os incisos I e VI do art. 7o da 
Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para incluir os cursos de 
formação de profissionais da educação em nível médio e superior entre 
os objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

PLS 282/2008, de 16/7/2008 – Acrescenta parágrafos 1o e 2o ao art, 
1.699 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – (Código Civil) – 
para permitir a exoneração de alimentos por requerimento, nos casos 
que menciona.

PLS 528/2007, de 5/9/2007 – Cria a Universidade Federal Rural do 
Vale do Guaporé – UFRVG, com sede no município de São Francisco 
do Guaporé, Estado de Rondônia.

RQN 5/2005, de 25/5/2005 – Requerem, de acordo com as normas 
estabelecidas pela Presidência na Sessão Conjunta de 11 de novembro 
de 1991, a constituição de Comissão Mista Especial Externa, com 
prazo de até sessenta dias para concluir seus trabalhos, composta de 
cinco Senadores e cinco Deputados e igual número de suplentes para 
acompanhar e apurar a situação em que se encontra o Estado de Ron-
dônia após a veiculação de denúncias pela Rede Globo de Televisão 
no programa Fantástico de 15 de maio de 2005, repetidas no Jornal 
Nacional do dia 17 do referido mês, em que foram mostradas gra-
vações de vídeo narrando suposta tentativa de extorsão envolvendo 
deputados estaduais daquele Estado e o atual Governador Ivo Cassol.

RQS 1003/2010, de 16/12/2010 – Requer, nos termos dos artigos 218 
e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresenta-
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ção de condolências à família do Senhor Odair Cordeiro, ex-chefe de 
gabinete da Prefeitura Municipal de Porto Velho, Rondônia, falecido 
no dia 16 de dezembro de 2010.

RQS 1022/2007, de 5/9/2007 – Requer nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família do Sr. Jonathas Hugo Parra Motta, Conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, falecido no dia 
1 de setembro de 2007.

RQS 1023/2007, de 5/9/2007 – Requer, nos termos do artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família do Sr. João Valério DA Silva, ex-Delegado 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Estado 
de Rondônia, falecido no dia 4 de setembro de 2007.

RQS 1083/2007, de 20/9/2007 – Solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado no 240, de 2007, com os Projetos de Lei 
do Senado nos 237 e 504, de 2003, e 80, de 2004, e os Projetos de Lei 
da Câmara nos 52 e 99, de 2003, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria. 

RQS 1095/2009, de 28/8/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Cineasta 
Vicent Carelli e ao Indigenista Marcelo Santos, pelo prêmio de me-
lhor filme concedido ao documentário Corumbiara, no 37o Festival 
do Cinema de Gramado.

RQS 122/2010, de 24/2/2010 – Audiência da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte na tramitação do Projeto de Lei da Câmara no 196, 
de 2009.

RQS 125/2006, de 7/2/2006 – Requerem, nos termos do art. 160, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado aos 
oradores na Hora do Expediente do dia 9 de fevereiro do corrente ano 
seja dedicado à memória da religiosa e ambientalista Dorothy Stang, 
morta no dia 12 de fevereiro de 2005.

RQS 1250/2008, de 20/10/2008 – Requer, nos termos dos arts. 39, 
inciso I, e 40, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos 
trabalhos da Casa afim de participar do Seminário sobre as Políticas 
de Financiamento da Educação que se realizará na Cidade do México, 
comunica ainda que se ausentará do País no período de 28 a 31 de 
outubro de 2008.
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RQS 1253/2009, de 16/9/2009 – Requer, nos termos do art. 287 do 
Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do Subs-
titutivo da Câmara, nos termos do texto consolidado da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa ao Projeto de Lei do 
Senado no 255, de 2004.

RQS 1308/2009, de 30/9/2009 – Requer, nos termos dos arts. 218 
e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de 
pesar e apresentação de condolências à família do Senhor Francisco 
Cesário da Silva, falecido no dia 21 de setembro de 2009, na cidade 
de Vilhena, Rondônia.

RQS 1309/2004, de 19/10/2004 – Requer, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de 
profundo pesar e apresentação de condolências à família e ao Estado 
de Rondônia, pelo falecimento do indigenista José Apoena Meireles, 
ocorrido no dia 9 de outubro de 2004, em Porto Velho, capital do 
Estado de Rondônia.

RQS 1336/2008, de 5/11/2008 – Requerem, nos termos do art. 199 do 
Regimento Interno do Senado Federal a realização de Sessão Especial 
para lançamento do 1o Pacto Global pela Cidadania e Infância.

RQS 1349/2009, de 7/10/2009 – Requer a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 278, de 2009; e 119, de 2008.

RQS 1452/2007, de 12/12/2007 – Requer, nos termos dos artigos 218 
e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família de João Calazans, Presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Ruraisdo Município de Pingo D’água, Minas Gerais, 
assassinado no dia 11 de dezembro de 2007.

RQS 1472/2007, de 18/12/2007 – Requer, nos termos dos artigos 218 
e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresenta-
ção de condolências à família de Electo Azevedo, empresário do setor 
agropecuário, morto dia 17 de dezembro de 2007.

RQS 1549/2003, de 2/12/2003 – Requer, nos termos do artigo 221, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apre-
sentadas condolências à família do escritor e historiador rondoniense, 
Vitor Hugo, em razão de seu falecimento, ocorrido no dia 1o de de-
zembro de 2003, no Estado do Rio de Janeiro.

RQS 1583/2009, de 1/12/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa 
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para participar da Conferência Internacional de Mudanças Climáti-
cas das Nações Unidas – COP -15, que será realizada na cidade de 
Copenhague no período de 7 a 18 de dezembro de 2009, e comunica, 
nos termos do art. 39, inciso I, do mencionado Regimento, que estará 
ausente do País no período de 13 a 19 de dezembro de 2009.

RQS 170/2004, de 17/2/2004 – Requer, nos termos do § 2o, do ar-
tigo 50 da Constituição Federal, combinado com os artigos 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam requeridas ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a utilização dos 
recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF.

RQS 171/2004, de 17/2/2004 – Requer, nos termos do § 2o, do ar-
tigo 50 da Constituição Federal, combinado com os artigos 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam requeridas ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informações sobre as medidas adotadas 
pelo Banco Central do Brasil na fiscalização e no controle dos recursos 
liberados pelas instituições financeiras no âmbito do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

RQS 183/2008, de 27/2/2008 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família do Padre José Simionato, da Congregação 
dos Combonianos, que faleceu no dia 27 de fevereiro de 2008.

RQS 212/2009, de 12/3/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para 
representar o Senado Federal no Fórum Mundial da Água, a realizar-se 
na cidade de Istambul, Turquia, no período de 16 a 22 de março de 
2009, e informa que estará ausente do País no mesmo período.

RQS 260/2010, de 24/3/2010 – Retirada da Emenda no 1 ao Projeto 
de Lei da Câmara no 280, de 2009.

RQS 294/2007, de 9/4/2007 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Solidariedade à juíza 
Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres, pela agressão sofrida du-
rante um assalto na capital Díli, no Timor Leste, dia 7 de abril de 2007.

RQS 349/2007, de 16/4/2007 – Solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara no 47, de 2002.

RQS 350/2007, de 16/4/2007 – Solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara no 33, de 2002.
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RQS 358/2004, de 24/3/2004 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja aprovada Moção de Aplau-
so ao Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), rede que congrega 513 
organizações de trabalhadores da Amazônia, pela vitória na ação ad-
ministrativa para o cancelamento do registro do nome cupuaçu como 
domínio das empresas japonesas Asahi Foods e Cupuaçu Internacio-
nal, obtida no último dia 1o de março por decisão do Escritório de 
Marcas e Patentes do Japão.

RQS 372/2006, de 4/4/2006 – Solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 129 e 183, de 2003, e 291, de 2005, por 
regularem a mesma matéria.

RQS 417/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Senhor 
Erir Ribeiro, eleito Personalidade na Categoria Rio pelo Prêmio Faz 
Diferença.

RQS 422/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto 
de aplauso ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, agraciado como Personalidade do País 2003 pelo 
Prêmio Faz Diferença.

RQS 423/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Senhor Mi-
nistro da Fazenda, Antônio Palocci, eleito personalidade na categoria 
Economia pelo Prêmio Faz Diferença.

RQS 424/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso a Sra. Zilda 
Arns eleita Personalidade do Ano 2003 pelo Prêmio Faz Diferença.

RQS 425/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso, em memória, 
à família do Senhor Sérgio Vieira de Mello, indicado como Persona-
lidade do Mundo 2003 pelo Prêmio Faz Diferença.

RQS 426/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à atleta bra-
sileira, Daiane dos Santos, eleita Personalidade do Ano na categoria 
Esportes pelo Prêmio Faz Diferença.

RQS 427/2004, de 12/4/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Senhor 
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Aloísio Teixeira, eleito Personalidade na Categoria Megazine pelo 
Prêmio Faz Diferença.

RQS 490/2010, de 11/5/2010 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família do Senhor Francisco Teixeira Linhares, em-
presário, falecido no dia 8 de maio de 2010, em São Paulo.

RQS 506/2009, de 5/5/2009 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família do cineasta Augusto Pinto Boal, que faleceu 
no dia 2 de maio de 2009, na cidade do Rio de Janeiro.

RQS 508/2010, de 12/5/2010 – Requer nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso pelos 25 anos 
da UNESC – Faculdades Integradas de Cacoal, Estado de Rondônia.

RQS 520/2010, de 18/5/2010 – Audiência da Comissão de Assuntos 
Sociais na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 325, de 2006.

RQS 535/2005, de 17/5/2005 – Requer, nos termos regimentais desig-
nação de uma Comissão Temporária Externa do Senado Federal com 
o objetivo específico de apurar a atual situação em que se encontra 
o Estado de Rondônia, quanto aos fatos divulgados pelo programa 
“Fantástico” exibido pela Rede Globo de Televisão, dia 15 de maio 
de 2005, e em aditamento o (Requerimento 535/2005) solicita que o 
número de membros da Comissão seja 5 e igual número de suplentes 
(Requerimento 536/2005).

RQS 61/2005, de 22/2/2005 – Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei do Senado nos 283 e 313, de 2004, por regularem a mesma 
matéria.

RQS 62/2005, de 22/2/2005 – Requer, nos termos do art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, pelo reconheci-
mento na luta contínua pela melhoria da educação e pela valorização 
dos trabalhadores em educação, atuação especialmente evidenciada 
pelo recebimento do Prêmio Darcy Ribeiro, que no dia 25 de fevereiro 
2005, será entregue pela Câmara dos Deputados, na IV Conferência 
Nacional de Educação e Cultura.

RQS 622/2010, de 9/6/2010 – Destaque para votação em separado da 
Emenda no 5 ao Projeto de Lei da Câmara no 7, de 2010.
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RQS 638/2007, de 29/5/2007 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 331, de 2006, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos.

RQS 644/2010, de 22/6/2010 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja consignado nos anais do 
Senado Federal Voto de Aplauso pelos 75 anos dos Alcoólicos Anô-
nimos – AA.

RQS 691/2006, de 20/6/2006 – Requerem, nos termos dos artigos 218, 
inciso VII, e 221, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, dia 9 de junho de 
2006, do Professor e Prefeito de Monte Alto/SP, Gilberto Morgado, 
bem como apresentação de condolências aos seus familiares. 

RQS 742/2008, de 5/6/2008 – Requer, nos termos do art. 40, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, 
no período de 12 a 16 de junho de 2008, para representar o Senado 
Federal na Exposição Internacional Zaragoza 2008, que será realizada 
na cidade de Zaragoza, Espanha. Comunica, nos termos do art. 39, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente 
do País no período de 12 a 16 de junho de 2008.

RQS 838/2004, de 29/6/2004 – Requer, nos termos do artigo 221, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas 
condolências à Comunidade Santa Marcelina e à família da missionária 
religiosa Irmã Rosa Gambella, em razão do seu falecimento, ocorrido 
no dia 10 de junho de 2004, em São Paulo. 

RQS 842/2007, de 2/8/2007 – Requer, nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, autorização para participar da 
Décima Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e 
Caribe, no período de 6 a 9 de agosto de 2007, que será realizada em 
Quito, capital do Equador.

RQS 844/2005, de 10/8/2005 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 195, de 2004, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos.

RQS 849/2004, de 30/6/2004 – Requer, nos termos do art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de aplauso 
à Fundação Abrinq – Pelos Direitos da Criança e Adolescente, pelo 
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reconhecimento ao trabalho de convencer e mobilizar administrações 
municipais a implementar políticas públicas de proteção integral à 
população infanto-juvenil, ação notadamente marcante por meio da 
outorga do Selo Prefeito Amigo da Criança que, nesta data, 30 de 
junho de 2004, premia 126 municípios do País.

RQS 850/2004, de 30/6/2004 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentados votos de 
congratulações às Prefeitas de Rondônia Maria Inês Baptista da Silva 
Zanol e Sueli Alves Aragão, respectivamente gestoras públicas dos 
municípios de Pimenta Bueno e Cacoal, pelo Prêmio Prefeito Amigo 
da Criança, o reconhecimento da Fundação Abrinq – Pelos Direitos da 
Criança e Adolescente, em função da adoção de políticas públicas de 
proteção e atendimento à criança e adolescente nas áreas de educação, 
saúde e assistência social.

RQS 856/2009, de 9/7/2009 – Requer seja autorizada a emissão de 
passagens e diárias para viabilizar sua participação na XII Taller In-
ternacional de Gestión Tecnológica e Innovación – GESTEC 2009, 
a realizar-se na cidade de Havana, Cuba, no período de 20 a 24 de 
julho de 2009.

RQS 857/2009, de 9/7/2009 – Requer seja autorizada a emissão de 
passagens e diárias para viabilizar sua participação no evento World 
Outgames, que será realizado no período de 25 de julho a 2 de agosto 
de 2009, na cidade de Copenhagen, Dinamarca.

RQS 898/2008, de14/7/2008 – Requer, nos termos 218 e 221, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação de condolên-
cias às famílias das vítimas do acidente ocorrido no dia 11 de julho de 
2008, na BR/364, próximo ao município de Ouro Preto do Oeste/RO.

RQS 923/2007, de 17/8/2007 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de codolências à família do Vereador Edson Luiz Gasparotto, Presi-
dente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO, que foi 
assassinado no dia 15 de agosto de 2007.

RQS 982/2009, de 10/8/2009 – Requer a retirada do Requerimento 
no 856, de 2009.

RQS 983/2009, de 10/8/2009 – Requer a retirada do Requerimento 
no 857, de 2009.
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RQS 934/2007, de 21/8/2007 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família de Maria dos Santos Rodrigues, Presidente 
do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Município de Acauã/PI, que foi vítima de acidente automo-
bilístico ocorrido no dia 20 de agosto de 2007.

RQS 1044/2007, de 11/9/2007 – Requer, nos termos dos artigos 218 e 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família da Senhora Maria Ednalva Bezerra DE Lima, 
Secretária Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da Central Única 
dos Trabalhadores – CUT, falecida no dia 10 de setembro de 2007.

RQS 1144/2008, de 6/10/2008 – Requer, nos termos do art. 40, e art. 
39, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos tra-
balhos da Casa, a fim de representar o Senado Federal no “Fest Cine 
Amazônia” Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, que se realizará 
no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra” Portugal, 
no período de 8 a 10 de outubro de 2008. Comunica ainda que estará 
ausente do País, no mesmo período.
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Gleisi Hoffmann
Gleisi Helena Hoffmann
PT – Paraná

Profissão: Advogada
Nascimento: 6/9/1965, Curitiba/PR
Filiação: Julio Hoffmann e Getúlia Agueda Hoffmann
Cônjuge: Paulo Bernardo Silva
Filhos: João Augusto e Gabriela Sofia

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Direito, Faculdade de Direito de Curitiba, Curitiba/PR (1992); Ad-
ministração Financeira, Faculdade de Administração e Economia do 
Paraná (2005).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – PR
Suplentes: 1o – Sérgio Souza e 2o – Pedro Irno Tonelli. 
Eleita com 3.196.468 votos.

CARGOS PÚBLICOS:
Ministra-Chefe da Casa Civil (8/6/2011-); Secretária Extraordinária 
de Reestruturação e Ajuste, Mato Grosso do Sul (2001); Secretária 
Executiva de Gestão Financeira, Mato Grosso do Sul (2000).

PRONUNCIAMENTOS:
•	Comunicação do lançamento, hoje, pela Presidente Dilma Rousseff e 

pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do Programa “Saúde não 
tem preço”. DSF 4/2/2011 p. 1080.
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•	Satisfação por ter sido a primeira mulher eleita ao Senado pela repre-
sentação do Paraná e pelo aumento da representatividade feminina em 
cargos expressivos na República. Reflexão sobre os avanços sociais e 
econômicos que o País tem vivido nos últimos oito anos. Anúncio da 
apresentação de três proposições que visam maior eficiência e razoa-
bilidade à gestão de pessoas no setor público. DSF 4/2/2011 p. 1239.

•	Detalhamento de projetos de lei de autoria de S.Exa., apresentados na 
semana passada. DSF 8/2/2011 p. 1623.

•	Encaminhamento do Requerimento 50/2011, que solicita a concessão 
do Diploma Especial Mulher-Cidadã Bertha Lutz à Presidenta Dilma 
Rousseff. DSF 9/2/2011 p. 1761.

•	Defesa da política energética adotada pelo governo federal. DSF 
10/2/2011 p. 2431.

•	Cumprimenta o Presidente do Senado, José Sarney, que, na data de 
hoje, deu posse à Sra. Doris Peixoto, servidora desta casa, como Dire-
tora-Geral do Senado. DSF 11/2/2011 p. 2635.

•	Apoio ao pacote de ajuste fiscal anunciado, ontem, pelo Governo, res-
saltando que os cortes orçamentários promovidos atingiriam despesas 
de custeio, mas não recairiam sobre investimentos e ações sociais. DSF 
11/2/2011 p. 2623.

•	Agradecimentos ao governo federal pela instalação do primeiro Gabi-
nete de Gestão Integrada de Policiamento de Fronteira, na cidade de 
Foz do Iguaçu/PR. Resposta ao pronunciamento do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. DSF 12/2/2011 p. 2881.

•	Solidariza-se com produtores de feijão do Paraná, que estão passando 
por uma crise em função da queda dos preços. DSF 15/2/2011 p. 2990.

•	Comentários sobre a definição do valor do salário-mínimo para 2011 
e a sua política de recuperação e de sustentabilidade. DSF 16/2/2011 
p. 3156.

•	Registra uma preocupação muito grande em relação a uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal que é da substituição dos Parlamentares 
titulares pelo suplente por partido e não por coligação. DSF 16/2/2011 
p. 3345.

•	Comentários a matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo sobre 
a violência contra a mulher no Brasil. Registro da apresentação de pro-
jeto de lei que propõe a alteração da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais, de modo a explicitar a proibição de aplicação da suspensão 
condicional do processo aos crimes regidos pela Lei Maria da Penha. 
DSF 23/2/2011 p. 4592.

•	Considerações sobre a relação entre Brasil e Paraguai; e outros assuntos. 
DSF 1o/3/2011 p. 5245.

•	Defesa do Projeto de Lei do Senado 3, de 2011, de autoria de S.Exa., 
que regulamenta o teto remuneratório nos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. DSF 2/3/2011 p. 5523.

•	Satisfação com o alto índice de crescimento do País, creditado por Sua 
Excelência ao acerto do Governo Federal em adotar uma gestão macro-
econômica voltada para a distribuição de renda. DSF 4/3/2011 p. 6042.

•	Comunica o calendário de tramitação do Projeto de Lei 1, de 2011 
– CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social em favor do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito 
suplementar no valor de R$755.000.00,00 para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. DSF 10/3/2011 p. 6173.

•	Lembrança pelo transcurso da Quarta-Feira de Cinzas, uma data muito 
importante para a comunidade católica pelo início da Quaresma e pela 
divulgação do tema da Campanha da Fraternidade. DSF 10/3/2011 p. 
6194.

•	Homenagem pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, com 
destaque para o recebimento do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz 
pela poetisa paranaense Chloris Casagrande Justen; e outros assuntos. 
DSF 10/3/2011 p. 6206.

•	Associa-se ao Senador Eduardo Suplicy e à Senadora Ana Amélia em 
relação à prisão do jornalista André Netto, do jornal O Estado de S. 
Paulo, destacando a atuação da Presidente Dilma Rousseff, do Itamaraty 
e da Embaixada da Líbia para garantir a liberdade do jornalista. DSF 
11/3/2011 p. 6251.

•	Considerações sobre a política habitacional do Governo Federal e lei-
tura de matéria publicada no jornal A Gazeta do Povo, intitulada "As 
donas da casa" (como Líder). DSF 11/3/2011 p. 6256.

•	Registro da apresentação de projeto de lei com a finalidade de estabe-
lecer uma carência escalonada para a aposentadoria das donas de casa. 
DSF 11/3/2011 p. 6264.
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•	Comentários acerca das enchentes que assolam o Estado do Paraná e 
das medidas de socorro que estão sendo tomadas. DSF 15/3/2011 p. 
6747.

•	Comemoração do lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumê-
nica de 2011, cujo tema será Fraternidade e a Vida no Planeta. DSF 
16/3/2011 p. 6809.

•	Registro da audiência com o Ministro da Integração Nacional, ministro 
Fernando Bezerra Coelho. DSF 16/3/2011 p. 6838.

•	Lamento pelo deslizamento de terras no litoral do Paraná, e registro da 
apresentação de projeto de lei de Sua Excelência que prevê o atendi-
mento de agricultores familiares pelo Fundo Especial para Calamidades 
Públicas – Funcap. DSF 18/3/2011 p. 7307.

•	Reflexão sobre os debates havidos na Comissão da Reforma Política, 
criticando proposta daquele Colegiado sobre o mandato do Presidente 
da República, sugerindo limites na reeleição para mandatário do Sena-
do. DSF 19/3/2011 p. 7499.

•	Homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. DSF 
22/3/2011 p. 7655.

•	Registro de subscrição por Sua Excelência de requerimento que solicita 
a realização de Sessão Especial do Senado destinada a comemorar o 
centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus; e outro assunto. 
DSF 22/3/2011 p. 7634.

•	Registro da visita, hoje, do Presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini, à Comissão de Assuntos Econômicos, oportunidade em que 
fez exposição sobre as políticas macroeconômicas e as medidas adotadas 
pelo Banco Central no controle da inflação, bem como na condução 
da política econômica do País. DSF 23/3/2011 p. 7725.

•	Comunica a presença no Senado de uma delegação do Paraná, repre-
sentando o movimento dos taxistas. Solicita apoio ao projeto de lei que 
regulamenta a profissão de taxista. DSF 24/3/2011 p. 7959.

•	Comemoração dos 20 anos do Mercado Comum do Sul – Mercosul. 
DSF 25/3/2011 p. 8089.

•	Homenagem aos profissionais da medicina veterinária pela passagem 
dos 250 anos de fundação da primeira escola veterinária do mundo na 
cidade de Lyon, na França. DSF 25/3/2011 p. 8257.
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•	Comentários acerca dos Programas Proinfância e Rede Cegonha, lan-
çados este mês pelo Governo Federal; e outro assunto. DSF 29/3/2011 
p. 8604.

•	Homenagem ao ex-vice-presidente da República, José Alencar. DSF 
30/3/2011 p. 8759.

•	Registra a presença no Senado do grupo de mulheres executivas do 
Paraná. DSF 30/3/2011 p. 8675.

•	Homenagem à paranaense Mirella Prosdócimo, líder do movimento 
"Essa vaga não é sua por nem um minuto", a demandar respeito às 
vagas de trânsito destinadas às pessoas com deficiência. DSF 1o/4/2011 
p. 8833.

•	Considerações sobre a avaliação do Governo da Presidente Dilma 
Rousseff divulgada em pesquisa do CNI/IBOPE; e outros assuntos. 
DSF 5/4/2011 p. 9335.

•	Registro da aprovação ontem, na Câmara dos Deputados, da adequação 
dos valores do Tratado de Itaipu. DSF 8/4/2011 p. 10496.

•	Defende aprovação imediata do projeto de lei que tramita no Con-
gresso Nacional sobre o plano de cargos do INSS, fato que impede a 
abertura e funcionamento de novos postos no Paraná. DSF 8/4/2011 
p. 10474.

•	Apelo ao Governador do Estado do Paraná para o retorno do programa 
televisivo Eureka, voltado à preparação para o vestibular, na programa-
ção da TV Educativa; e outros assuntos. DSF 9/4/2011 p. 10813.

•	Registro de avanços no Programa do Microempreendedor Individual. 
DSF 15/4/2011 p. 11482.

•	Necessidade de avaliação do processo orçamentário no Congresso Na-
cional, sobretudo dos procedimentos da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. DSF 20/4/2011 p. 11965.

•	Comunica a presença no plenário do nosso Prefeito do Município de 
Campo Largo, Prefeito Edson Bassos. DSF 21/4/2011 p. 12108.

•	Necessidade de uma rápida apreciação do projeto que trata do novo 
Código Florestal. DSF 26/4/2011 p. 12276.

•	Agradecimento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela 
aprovação do projeto de lei, de autoria de S.Exa., que proíbe a suspen-
são condicional de processo nos casos de crime com violência contra 
a mulher. DSF 28/4/2011 p. 12607.
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•	Comentários sobre a visita, na última terça-feira, da Ministra Miriam 
Belchior à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (como 
Líder). DSF 29/4/2011 p. 12968.

•	Contradita àqueles que fazem apologia ao processo inflacionário e de-
monstração de apoio à política macroeconômica do Governo Dilma 
Rousseff; e outros assuntos. DSF 3/5/2011 p. 13458.

•	Congratulações à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe-
deral pela importância dos temas debatidos no órgão, especialmente 
durante audiência pública realizada hoje com o Ministro da Fazenda 
Guido Mantega. DSF 4/5/2011 p. 13722.

•	Análise dos aspectos que envolvem a cobrança de pedágio nas rodovias 
brasileiras, cujos contratos necessitariam de reavaliação. DSF 7/5/2011 
p. 14418.

•	Elogios ao Banco Central pela condução da política monetária brasilei-
ra, principalmente no que diz respeito à adoção de medidas de controle 
inflacionário (como Líder). DSF 7/5/2011 p. 14413.

•	Comemoração do centenário da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. DSF 10/5/2011 p. 14519.

•	Elogio ao Deputado Aldo Rebelo e à Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, pelo esforço destinado à aprovação do novo Código 
Florestal. DSF 10/5/2011 p. 14627.

•	Registro da presença em Plenário de vereadores do estado do Paraná. 
DSF 11/5/2011 p. 14994.

•	Saudação aos integrantes da décima quarta Marcha dos Prefeitos a Bra-
sília, destacando os compromissos que a Presidente Dilma reafirmou, 
em encontro com esses prefeitos e autoridades, de crescimento sus-
tentável do País e de melhoria da municipalidade, entre outros. DSF 
12/5/2011 p. 15278.

•	Registra a presença em Plenário de comitiva de vereadores do municí-
pio de Ipiranga, estado do Paraná. DSF 12/5/2011 p. 15276.

•	Propõe ao Plenário a aprovação de voto de desagravo ao Senador Itamar 
Franco, pedindo retratação do jornal ABC Color, do Paraguai, pelas 
ofensas dirigidas contra esse senador. DSF 13/5/2011 p. 15910.

•	Registro do transcurso do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. DSF 19/5/2011 p. 17283.
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•	Comemoração pelos dados apresentados pelo relatório Focus, apon-
tando queda nos índices que medem a inflação, e pelos dados do Go-
verno que demonstram crescimento da geração de empregos; e outros 
assuntos. DSF 20/5/2011 p. 17429.

•	Elogios às mudanças pretendidas pelo governo federal para o novo 
Manual de Crédito Rural. DSF 24/5/2011 p. 17785.

•	Registro de pesar pelo assassinato do casal José Cláudio Ribeiro e Maria 
do Espírito Santo, casal de Agroecologistas do Pará. DSF 27/5/2011 p. 
19289.

•	Comemoração pelo anúncio da redução, pela quarta semana conse-
cutiva, dos índices que projetam a inflação oficial para o ano; e outros 
assuntos. DSF 31/5/2011 p. 19743.

•	Congratulações à Presidente Dilma Rousseff pelo lançamento do Pla-
no Brasil Sem Miséria e lamento pela não votação, com esgotamento 
do tempo previsto, de duas medidas provisórias elencadas na pauta da 
Ordem do Dia de ontem. DSF 3/6/2011 p. 20903.

•	Agradecimento à Comissão de Assuntos Sociais e à Senadora Ana Rita 
pela aprovação de projeto, de autoria da oradora, que regulamenta a 
aposentadoria das donas de casa. DSF 3/6/2011 p. 20881.

•	Registro do transcurso, hoje, do Dia Nacional do Teste do Pezinho; e 
outro assunto. DSF 7/6/2011 p. 21423.

•	Despedida do cargo de Senadora da República para assumir o cargo de 
Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência da República, em substi-
tuição a Antonio Palocci. DSF 9/6/2011 p. 22587.

PROPOSIÇÕES:

PDS 71/2011, de 3/2/2011 – Disciplina o pagamento da ajuda de custo 
dos membros do Congresso Nacional. 

PEC 12/2011, de 22/3/2011 – Altera o art.14 da Constituição Federal, 
para limitar a possibilidade de reeleições consecutivas para o mandato 
de Senador, e determinar a desincompatibilização do cargo para ocu-
pantes de Chefe de Poder Executivo e de Senador para concorrer na 
eleição. 

PLS 100/2011, de 21/3/2011 – Altera o art. 46 da Lei no 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, para isentar da arrecadação de direitos autorais a 
execução, por qualquer meio, de obras musicais ou lítero-musicais no 
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âmbito de cultos, cerimônias ou eventos realizados por organizações 
religiosas, sem objetivo de lucro. 

PLS 287/2011, de 25/5/2011 – Complementar – Altera o inciso II do 
art. 7o da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, para 
incluir vedação ao uso de dispositivos que autorizem o exercício de 
competência que, por determinação constitucional, já é própria do 
destinatário da autorização. 

PLS 292/2011, de 26/5/2011 – Altera a Lei no 9.709, de 18 de novem-
bro de 1998, que regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II 
e III do art. 14 da Constituição Federal, para estabelecer critérios para 
a realização de plebiscito e de referendo. 

PLS 295/2011, de 30/5/2011 – Complementar – Ementa: Altera a Lei 
Complementar no 78, de 30 de dezembro de 1993, para estabelecer 
percentual de vagas destinadas ao preenchimento por mulheres nas 
eleições proporcionais. 

PLS 3/2011, de 3/2/2011 – Ementa: Regulamenta, no âmbito da 
União, o limite remuneratório de agentes públicos de que tratam o 
inciso XI e os §§ 9o e 11 do art. 37 da Constituição Federal. 

PLS 49/2011, de 16/2/2011 – Ementa: Altera o art. 89 da Lei no 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para explicitar a proibição de aplicação da 
suspensão condicional do processo aos crimes cometidos com violên-
cia doméstica ou familiar contra a mulher. 

PLS 81/2011, de 10/3/2011 – Ementa: Altera a Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o período de carência para a conces-
são do benefício da aposentadoria por idade para as donas de casa de 
baixa renda previsto no § 13 do art. 201 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 

PLS 85/2011, de 15/3/2011 – Ementa: Altera a Lei no 12.340, de 2010, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, 
sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência 
às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas 
áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calami-
dades Públicas, e dá outras providências, para socorrer agricultores 
familiares atingidos por desastres naturais. 

PRS 1o/2011, de 3/2/2011 – Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para vedar a posse dos Senadores nos períodos de recesso do 
Congresso Nacional. 
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PRS 6/2011, de 1o/3/2011 – Ementa: Acrescenta Capítulo à Resolução 
do Senado no 20 de 1993 (Código de Ética e Decoro Parlamentar).

RCE 19/2011, de 26/4/2011 – Requeiro, com fundamento nos arts. 
73, 74 e 76, combinados com o inciso IV do art. 89 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a criação, no âmbito desta Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte (CE), da Subcomissão Temporária 
de Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar, composta por 
5 membros titulares e 5 suplentes, com a finalidade de, no prazo de 
seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar 
e debater as relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao 
Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar esse problema em 
busca de uma sociedade educadora. 

RDH 63/2011, de 19/5/2011 – Ementa: Requer que seja realizada, no 
âmbito desta Comissão, audiência pública com a finalidade de discutir 
o Teste do Pezinho. 

RQE 21/2011, de 10/5/2011 – Requer, nos termos do art. 90, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiên-
cia pública com a finalidade de discutir o desequilíbrio econômico-
-financeiro nos contratos de concessão decorrentes da 1a Etapa do 
Programa de Concessões de Rodovias Federais, de que trata o Acórdão 
no 1055/2011 (Processo no TC 026.335/2007-4) – TCU – Plenário, 
com a presença do Sr. Bernardo Figueiredo – Diretor Geral da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; do Sr. Moacyr Servilha 
Duarte – Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Concessio-
nárias de Rodovias – ABCR; do Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos 
– Secretário de Fiscalização de Desestatização 1 do Tribunal de Contas 
da União – SEFID1/TCU; e do Exmo. Sr. Aurélio Rios – Subprocu-
rador-Geral da República.

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Gleisi 
Hoffmann. Brasília, 2011- (Informações coletadas pela Secretaria de 
Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2011.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2011.
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BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– MATE. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.br> 
Acesso em dezembro de 2011.



299

Profissão: Enfermeira
Nascimento: 6/6/1962, Pão de Açúcar/AL
Filiação: Luis Gama de Moraes e Helena Lima de Moraes
Filhos: Ian e Sacha

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Enfermagem (1985) e pós-graduação em Epidemiologia e Planejamento 
em Saúde Pública, Universidade Federal de Alagoas, Maceió/AL.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/1999 a 31/1/2007 – AL
Suplentes: 1o – Severino Lúcio da Silva e 2o – Maria Ivone Loureiro Ribeiro.
Eleita com 374.931 votos (55,92%) dos votos válidos.
Líder do PT, entre 15/2/2000 e 13/2/2001 e Líder do Bloco de Oposição entre 
15/2/2000 e 13/2/2001.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Fiscalização e Controle; Educação; 
Assuntos Econômicos; Constituição, Justiça e Cidadania; Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; Serviços de Infraestrutura; Comissão Especial Rio São Francisco; 
Comissão Especial Externa in loco Enchentes; Comissão Mista de Controle das 
Atividades de Inteligência; Comissão Mista Especial Crise Energética; Subcomissão 
da Exploração do Trabalho e Prostituição Infantil; Conselho: Ética e Decoro Parla-
mentar; Suplente nas Comissões: Assuntos Econômicos; Constituição, Justiça e 
Cidadania; Serviços de Infraestrutura; Comissão Mista Especial "Segurança".
Deputada Estadual – 1995 a 1999 – AL
Vice-Prefeita – 1992 a 1994 – Maceió – AL

Heloísa Helena
Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho
PSOL – Alagoas
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Professora da Universidade Federal de Alagoas da cadeira de Epide-
miologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Presidente do Diretório Regional do PT/AL; Diretora do sindicato 
dos Enfermeiros, Alagoas; Diretora da CUT, Alagoas.

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Ordem do Mérito da Comenda Ministro Silvério Fernandes de Araújo 
Jorge, Tribunal do Trabalho, 1996.

PRONUNCIAMENTOS:
•	Louvor às virtudes do povo alagoense, em seu primeiro discurso nesta 

Casa. DSF 24/2/1999 p. 3008.
•	Homenagem à memória da Deputada Ceci Cunha. DCN 11/3/1999 

p. 2014.
•	Justificativas a requerimento de sua autoria, solicitando a criação de 

comissão temporária destinada a estudar a Reforma do Poder Judiciário. 
DSF 12/3/1999 p. 5154.

•	Comentários aos dados divulgados recentemente pela Organização 
das Nações Unidas, indicando o alto índice de miserabilidade de várias 
cidades do Estado de Alagoas. Consequências nefastas para o Nordeste 
dos cortes irresponsáveis em verbas orçamentárias destinadas à área 
social. DSF 13/3/1999 p. 5255.

•	Reflexão sobre a situação difícil por que passa o povo e o Estado de 
Alagoas. Críticas ao Sr. Presidente da República por atitudes que con-
trariam os mandamentos constitucionais. DSF 17/3/1999 p. 5560.

•	Apelo ao Governo Federal para auxiliar Alagoas no combate ao crime 
organizado, tendo em vista a precária situação em que se encontra a 
segurança pública daquele estado. DSF 23/3/1999 p. 6028.

•	Considerações sobre a Proposta de Emenda à Constituição 16, de 1999, 
de sua autoria e outros senadores, que altera a redação do parágrafo 1 
do artigo 99 e o artigo 168 da Constituição Federal, a fim de estabele-
cer, para os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações das 
respectivas propostas orçamentárias. DSF 25/3/1999 p. 6223.
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•	Solicita à Mesa seja respeitado o tempo regimental para o discurso do 
senador Antonio Carlos Magalhães, em virtude de haverem outros 
senadores inscritos para falar sobre o mesmo tema. DSF 26/3/1999 p. 
6422.

•	Situação de endividamento do Estado de Alagoas e a negociação com 
o Governo Federal. DSF 1o/4/1999 p. 6938.

•	  Quadro caótico da saúde pública no Brasil, no transcurso do Dia Mun-
dial da Saúde. DSF 8/4/1999 p. 7587.

•	Registro do Dia em Memória do Holocausto. DSF 9/4/1999 p. 7641.
•	Justificativa a projeto de resolução que enviará à Mesa, que dispõe sobre 

a convocação de plebiscito para a privatização da Companhia Hidrelé-
trica do Vale do São Francisco. DSF 10/4/1999 p. 7754.

•	Apelo ao Governo Federal para agilização dos processos de desapropria-
ção para reforma agrária, destacando a realidade do estado do Paraná. 
DSF 13/4/1999 p. 7954.

•	Expectativa de aprovação, pelo Senado Federal, de Decreto Legislativo 
que garanta a realização de plebiscito sobre a privatização da Chesf. 
DSF 13/4/1999 p. 7935.

•	Solicita à Mesa Diretora informações a respeito da tramitação do Re-
querimento 75, de 1999, de sua autoria, que requer a criação de uma 
comissão especial interna, com 11 senadores, para, no prazo de ses-
senta dias, discutir com a sociedade, ministro e juízes, a fim de colher 
subsídios para a Reforma do Poder Judiciário. DSF 16/4/1999 p. 8289.

•	Agradece ao Senador Pedro Simon as sugestões dadas ao Governador 
Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul. DSF 17/4/1999 p. 8461.

•	Transcurso, amanhã, do Dia Internacional das Lutas Camponesas 
Contra a Impunidade, data escolhida como lembrança do episódio de 
Eldorado dos Carajás/PA. DSF 17/4/1999 p. 8414.

•	Homenagem ao Dia do Índio destacando as agruras vividas pelas co-
munidades autóctones e o descaso do Governo às questões a elas per-
tinentes. DSF 21/4/1999 p. 8646.

•	Registro de solenidade em comemoração ao aniversário do descobri-
mento do Brasil, ontem, em Ouro Preto. DSF 23/4/1999 p. 8694.

•	Necessidade de apoio do Governo Federal frente à situação calamitosa 
por que passa o Estado de Alagoas. DSF 24/4/1999 p. 8781.
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•	Realização, a partir de hoje, no Rio de Janeiro, do Tribunal da Dívida 
Externa, evento que faz parte da campanha do Jubileu 2000. Subser-
viência do Brasil à lógica do capital especulativo internacional. DSF 
27/4/1999 p. 8858.

•	Considerações sobre os danos causados pelo álcool e fumo, a propósito 
de substitutivo que apresentará na Comissão de Assuntos Sociais, como 
relatora de projetos de lei que dispõem sobre a propaganda de produtos 
fumígenos e bebidas alcoólicas. DSF 4/5/1999 p. 9941.

•	Apelo ao Sr. Presidente da República para que contemple o Estado de 
Alagoas e o de Sergipe com os programas sociais do Governo Federal. 
DSF 6/5/1999 p. 10142.

•	Comentário às considerações feitas pelo Senador Geraldo Melo a res-
peito da comissão parlamentar de inquérito que trata do sistema finan-
ceiro (como Líder). DSF 7/5/1999 p. 10604.

•	Congratulações ao Deputado Aloízio Mercadante pela excelente con-
tribuição aos trabalhos da CPI do Sistema Financeiro. DSF 7/5/1999 
p. 10587.

•	Necessidade da convocação do Ministro da Fazenda para prestar es-
clarecimentos perante a CPI do Sistema Financeiro, tendo em vista 
declarações feitas à imprensa a respeito da atuação do Banco Central 
no caso dos bancos Marka e Fontecindam. DSF 11/5/1999 p. 11065.

•	Comentários aos dados apresentados pelo jornalista Aloysio Biondi, 
em seu livro O Brasil Privatizado. DSF 12/5/1999 p. 11286.

•	Homenagem pelo transcurso, hoje, do Dia do Enfermeiro. DSF 
13/5/1999 p. 11342.

•	Defesa de celeridade na tramitação de projeto de decreto legislativo 
que dispõe sobre a desestatização da Companhia Hidrelétrica do Vale 
do São Francisco. DSF 25/5/1999 p. 12800.

•	Críticas ao comportamento do Presidente da República na privatização 
da Telebrás. DSF 26/5/1999 p. 12870.

•	Ausência de explicações do Presidente da República publicado quan-
to ao escândalo de favorecimento no processo de privatização. DSF 
29/5/1999 p. 13453.

•	Solicitações ao secretário nacional de direitos humanos, José Gregori, 
para que apure denúncias de prática de tortura por parte do delegado 
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João Batista Campelo, indiciado para o cargo de diretor-geral da Polícia 
Federal. DSF 11/6/1999 p. 15014.

•	Esclarecimentos sobre a nota do Partido dos Trabalhadores referente 
às críticas ao Senador Antonio Carlos Magalhães, presidente do Con-
gresso Nacional. DSF 22/6/1999 p. 15890.

•	Considerações críticas ao programa de reforma agrária do Governo 
Federal, a propósito do debate realizado hoje na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal. DSF 24/6/1999 p. 16257.

•	Felicitações ao jornal Correio Braziliense pela publicação, ontem, da ma-
téria “O cigarro matou este homem”. Premência na apreciação dos 
projetos de leis que versam sobre questões relacionadas ao fumo. DSF 
26/6/1999 p. 17223.

•	Associação ao protesto da liderança do PDT relativamente à au-
sência de sessões conjuntas do Congresso Nacional. Incapacidade 
do Senado Federal em fiscalizar os atos do Poder Executivo. DCN 
30/6/1999 p. 8447.

•	Indignação pela absolvição dos acusados do massacre de Eldorado dos 
Carajás. Necessidade de criação de comissão externa do Senado Fe-
deral para acompanhamento do referido julgamento. DSF 20/8/1999 
p. 21703.

•	Comemoração do vigésimo aniversário da anistia no Brasil. DSF 
20/8/1999 p. 21644.

•	Considerações sobre o movimento popular pelo afastamento do Pre-
sidente da República. DSF 24/8/1999 p. 21946.

•	Alusão ao aparte de Sua Excelência ao pronunciamento do Senador 
Eduardo Suplicy sobre a manifestação realizada ontem, em Brasília. 
DSF 28/8/1999 p. 22359.

•	Reflexão sobre a manifestação nacional denominada 'O Grito dos Ex-
cluídos'. DSF 11/9/1999 p. 24068.

•	Debate sobre a seca no Nordeste e a transposição das águas do 
rio São Francisco. Reivindicações do movimento sos seca. DSF 
14/9/1999 p. 24221.

•	Solidariedade à Juíza Nirvana de Mello Vianna, do Município de Porto 
Calvo, Alagoas, denunciante do esquema de prostituição infantil no 
Estado (como Líder). DSF 15/9/1999 p. 24358.
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•	Importância da realização de debate sobre o Projeto de Transposição 
das Águas do rio São Francisco. DSF 15/9/1999 p. 24316.

•	Preocupação com a utilização dos recursos de empréstimo aprovado 
pelo Senado Federal destinado à rede de proteção social. DSF 16/9/1999 
p. 24427.

•	Apelo à Polícia Federal para que acompanhe as investigações sobre 
o assassinato do presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, 
Marco Antônio Valadão, e sua esposa, Edna Valadão, ocorrido hoje de 
manhã na cidade do Rio de Janeiro. DSF 21/9/1999 p. 24718.

•	Repúdio ao uso de recursos obtidos junto ao Banco Mundial, e des-
tinados à rede de proteção social, para garantir as reservas cambiais do 
Brasil. DSF 22/9/1999 p. 24822.

•	Divulgação, pela imprensa, da morte de recém-nascidos na materni-
dade Santa Mônica, em Maceió, e de abusos contra criança em Muni-
cípios de Alagoas. Apelo ao Governo para a aplicação de recursos em 
programas de renda mínima. DSF 28/9/1999 p. 25538.

•	Associação ao pronunciamento do Senador Lauro Campos sobre pes-
quisa na internet que consagrou Karl Marx como “O Gênio do Milê-
nio”. DSF 16/10/1999 p. 27785.

•	Apelo à Mesa para que decida sobre requerimento de sua autoria ao 
Ministro do Orçamento e Gestão, a respeito de empréstimo do BID 
destinado ao Programa de Renda Mínima. DSF 16/10/1999 p. 27762. 

•	Homenagem de pesar pelo falecimento da Prefeita da cidade 
de Mundo Novo, Maria Dorcelina de Oliveira Folador. DSF 
4/11/1999 p. 29669.

•	Homenagens póstumas a Carlos Marighella (como Líder). DSF 
5/11/1999 p. 29830.

•	Contestação das informações do Governo sobre o déficit financeiro da 
Previdência Social, criticando as inúmeras tentativas de modificação do 
texto constitucional para atender exigência do FMI. DSF 6/11/1999 p. 
30047.

•	Comentários ao artigo “A Máfia Oculta” do jornalista Clovis Rossi, 
jornal Folha S.Paulo de hoje. DSF 11/11/1999 p. 30524.

•	Indignação pela retirada de assinaturas ao requerimento para constitui-
ção da CPI dos Bingos. Protesto contra a violência da polícia alagoana 
ontem, em manifestação pelo Dia da Paralisação em Defesa do Brasil. 

Se
na

do
ra

 H
elo

ísa
 H

ele
na

 –
 A

L



305

Estarrecimento com as declarações do ex-presidente do Banco Central, 
Gustavo Franco, em entrevista hoje, pela manhã. DSF 12/11/1999 p. 
30619.

•	Análise da situação econômica, política e social brasileira, destacando 
a influência de organismos internacionais nos destinos do país. DSF 
13/11/1999 p. 30843.

•	Indignação com a repressão à manifestação de trabalhadores em Bra-
sília. DSF 4/12/1999 p. 33693.

•	Congratulações ao PMDB pela expulsão do Secretário de Finanças e do 
Prefeito de Mundo Novo, acusados de participação no assassinato da 
prefeita Dorcelina Folador. Apelo à Bancada do Governo para deliberar 
sobre a questão das dívidas dos mini, pequenos e médios produtores 
rurais. DSF 7/12/1999 p. 33882.

•	Importância do encontro contra o neoliberalismo e pela humanidade, 
que se realiza em Belém do Pará. DSF 9/12/1999 p. 34270.

•	Solidariedade às vitimas das inundações no Estado de Minas Gerais. 
DSF 11/1/2000 p. 42.

•	Solidariedade aos pronunciamentos dos Senadores Jefferson Peres e 
Mozarildo Cavalcanti. Repúdio às declarações do Brigadeiro Walter 
Brauer, Ministro da Aeronáutica, publicado na revista Veja desta sema-
na. DSF 15/1/2000 p 350.

•	Abordagem sobre a necessidade de o Governo Federal disponibilizar 
recursos para a revitalização do São Francisco, através da transposição de 
águas da bacia do Tocantins e do combate ao assoreamento, à erosão e à 
cunha de salinidade. Apoio à discussão de alternativas para a utilização 
dos recursos hídricos da região Nordeste. DSF 21/1/2000 p. 676.

•	Indignação com as acusações ao Deputado José Genoino proferidas 
pelo Deputado Jair Bolsonaro. DSF 28/1/2000 p. 1225.

•	Considerações sobre a matéria publicada na revista Veja, intitulada 
"Multa na Turma", referente à utilização de verbas em Alagoas. DSF 
1o/2/2000 P. 1337.

•	Debate sobre a questão de ordem suscitada pelo senador José Eduardo 
Dutra acerca da representação contra o senador Luiz Estevão. DSF 
2/2/2000 p. 1455.

•	Protesto contra o assassinato do líder do Movimento dos Sem Terra, 
Sr. Ailton, na região de Atalaia, em Alagoas. DSF 3/2/2000 p. 1619.
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•	Protestos contra a justiça alagoana, que solicitou à Polícia Federal inves-
tigações sobre a atuação do padre Alex, de origem italiana, que luta em 
favor das comunidades carentes no interior do Estado. DSF 8/2/2000 
p. 1858.

•	Homenagens aos "Trabalhadores Anônimos" que contribuíram 
para o engrandecimento do partido dos trabalhadores. DSF 
10/2/2000 p. 2060.

•	Discurso de ascensão à liderança do Partido dos Trabalhadores (como 
Líder). DSF 15/2/2000 p. 2404.

•	Preocupação com o impacto na área social da aprovação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. DSF 3/3/2000 p. 4077.

•	Comentários sobre o acordo entre os Três Poderes referente à fixação 
do teto salarial. Defesa da modificação da medida provisória que estabe-
lece a isenção de IPI para deficientes físicos na compra de automóveis. 
DSF 4/3/2000 p. 4164.

•	Considerações sobre a decisão da Justiça Federal no Estado do Rio de 
Janeiro, que condenou a União a refinanciar os títulos da dívida mobi-
liária do Estado de Alagoas, objeto da CPI dos precatórios. Indignação 
pelas declarações do Presidente Antonio Carlos Magalhães em relação 
à senhora Nicéia Pitta. DSF 14/3/2000 p. 4230.

•	Protestos contra o Governo Federal pelo gradativo empobrecimento 
da agricultura familiar brasileira. DSF 15/3/2000 p. 4323.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 16/3/2000 
p. 4572.

•	Solidariedade ao Senador José Roberto Arruda e repúdio ao aumento 
da violência no Brasil. Insatisfação do Bloco de Oposição com a indica-
ção da Dra. Tereza Grossi para exercer cargo de diretora de fiscalização 
do Banco Central. DSF 21/3/2000 p. 4929.

•	Considerações sobre a manifestação do Ministro Pedro Malan sobre a 
fixação do salário-mínimo. DSF 22/3/2000 p. 5003.

•	Satisfação pela aprovação, na sessão de ontem, de requerimento de sua 
autoria, que solicita a realização de auditoria do Tribunal de Contas da 
União nos contratos de refinanciamento de dívida firmados entre o 
estado de Alagoas e a União. DSF 24/3/2000 p. 5301.

•	Debate sobre o aumento do salário-mínimo e sobre o déficit da Previ-
dência Social (como Líder). DSF 30/3/2000 p. 5579.
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•	Apelo à Mesa para que aumente a cota à disposição dos gabinetes para 
impressão de material em braile na Gráfica do Senado. DSF 1o/4/2000 
p. 5795.

•	Considerações sobre o julgamento do líder do MST, José Rainha Jú-
nior. DSF 5/4/2000 p. 6403.

•	Considerações sobre o debate, na presente sessão, entre o Presidente 
do Senado Federal e o PMDB (como Líder). DSF 6/4/2000 p. 6509.

•	Apelo para aprovação da convocação do presidente do Banco Central, 
para que explique o desaparecimento do processo sobre o Banco Na-
cional. Necessidade de maior abrangência da medida provisória sobre 
isenção fiscal para deficientes físicos na compra de veículos automo-
tores (como Líder). DSF 7/4/2000 p. 6590.

•	Defesa do estuário de lagoas, alertando para os acidentes ecológicos que 
têm ameaçado o complexo lacustre Mandau-Manguaba, em Maceió/
Al. DSF 8/4/2000 p. 6678.

•	Protestos contra o comprometimento orçamentário do Governo Fede-
ral com o pagamento da dívida externa. DSF 11/4/2000 p. 6762.

•	Testemunha o corajoso trabalho do Senador Sebastião Rocha na defesa 
do Estado do Amapá. DSF 14/4/2000 p. 7293.

•	Indignação ante a manifestação do Sr. Stanley Fischer, diretor-ge-
rente do FMI, que considera o Congresso Nacional populista. DSF 
14/4/2000 p. 7282.

•	Considerações sobre o acordo firmado pela Bancada Governista du-
rante a votação do Orçamento de 2000, para garantir quorum à votação 
do salário-mínimo. Registro de manifestação na cidade de Belém/PA, 
em repúdio à chacina de Eldorado dos Carajás, durante o transcurso, 
no próximo dia 17, do Dia Internacional de Combate à Impunidade. 
DSF 15/4/2000 p. 7388.

•	Registro de incidente entre a polícia e manifestantes contrários à im-
punidade de Eldorado dos Carajás no Estado do Pará. DSF 18/4/2000 
p. 7460.

•	Indignação diante da entrevista publicada na revista IstoÉ, na qual Sua 
Excelência é apontada como beneficiária de financiamento ilícito em 
sua campanha. DSF 18/4/2000 p. 7433.
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•	Solidariedade ao Senador Roberto Requião. Homenagens ao Dia do 
Índio, Dia de Tiradentes e aos 500 Anos de Descobrimento do Brasil. 
DSF 20/4/2000 p. 7781.

•	Indignação pela repressão às manifestações populares nas festividades 
pelos 500 Anos do Descobrimento do Brasil. DSF 25/4/2000 p. 7834.

•	Concordância com o pronunciamento do Senador Jefferson Peres. 
Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal e à manobra do Gover-
no Federal para evitar a votação do salário-mínimo. DSF 29/4/2000 p. 
8337.

•	Tentativas de desmoralização do Movimento do Sem Terra (como Lí-
der). DSF 4/5/2000 p. 8929.

•	Críticas à Medida Provisória 1.939, que possibilita aos deficientes físicos 
apenas a aquisição de veículos a álcool com isenção fiscal. Explicação 
à atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. DSF 6/5/2000 
p. 9342.

•	Preocupação com o crescimento da inadimplência dos mutuários do 
Sistema Financeiro de Habitação e com o déficit habitacional brasileiro. 
DSF 9/5/2000 p. 9422.

•	Apoio ao pronunciamento da Senadora Marina Silva. Comentários 
sobre as propostas do Governo Federal para atendimento às reivindi-
cações dos movimentos sociais relacionados à atividade rural (como 
Líder). DSF 12/5/2000 p. 9786.

•	Indignação ante o texto da Reforma do Código Florestal aprovado pela 
Comissão Mista do Congresso Nacional, que possibilita a limitação da 
soberania nacional (como Líder). DSF 17/5/2000 p. 10012.

•	Representação ao Ministério Público solicitando investigação das de-
núncias apresentadas pelo Senador Nabor Júnior na compra de medi-
camentos no Estado do Acre. DSF 18/5/2000 p. 10103.

•	Reivindicação de audiência junto ao Governo Federal para negociação 
com os funcionários públicos em greve (como Líder). DSF 19/5/2000 
p. 10194.

•	Repúdio à truculência policial contra manifestação de funcionários 
públicos em São Paulo. Contradição entre declarações do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e os cortes orçamentários nas áreas so-
ciais. DSF 20/5/2000 p. 10349.

Se
na

do
ra

 H
elo

ísa
 H

ele
na

 –
 A

L



309

Se
na

do
ra

 H
elo

ísa
 H

ele
na

 –
 A

L

•	Apelo à Caixa Econômica Federal para que suspenda os despejos dos 
inadimplentes dos conjuntos habitacionais populares e estabeleça canais 
de negociação para formulação de acordos. DSF 265/2000 p. 10896.

•	Críticas à nota do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
sobre as reivindicações dos servidores publicada nas revistas (como 
Líder). DSF 31/5/2000 p. 11087.

•	Defesa da abertura de negociação entre o Governo Federal e o Mo-
vimento Unificado dos Servidores Públicos, para recomposição das 
perdas salariais. DSF 1o/6/2000 p. 11253.

•	Transcurso, ontem, do Dia Mundial Sem Tabaco. Considerações so-
bre a necessidade de se proibir a veiculação de propagandas de fumo e 
bebidas alcoólicas (como Líder). DSF 2/6/2000 p 11406.

•	Considerações sobre o documento denominado “Consenso de Ber-
lim”, que prevê a adoção de agenda social, após o fim do neoliberalismo 
nos países em desenvolvimento, e contrário às metas propostas durante 
a reunião de Washington, em 1989. DSF 6/6/2000 p. 11703.

•	Apelo para celeridade na apreciação do projeto de decreto legislativo, 
de autoria de Sua Excelencia, que convoca plebiscito para privatização 
das hidroelétricas, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
DSF 13/6/2000 p. 12818.

•	Sugestão de debate a ser promovido pela TV Senado, sobre a grave 
questão da violência no País. Lamenta o fato ocorrido ontem, no Rio de 
Janeiro, que culminou com a morte da professora Geisa Firmo Gon-
çalves. Apelo ao governo do Paraná para negociar com os servidores em 
greve no Estado, tendo em vista a precariedade da educação naquele 
Estado (como Líder). DSF 14/6/2000 p. 13008.

•	Registro de denúncias feitas pelo Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rua. Congratulações ao povo cubano pelo retorno do 
menino Elian Gonzalez àquele país. DSF 30/6/2000 p. 14209.

•	Defesa da instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito com o 
objetivo de apurar denúncias envolvendo o nome do ex-secretário da 
Presidência, Sr. Eduardo Jorge, e outras autoridades, na liberação de 
recursos para obras superfaturadas do TRT de São Paulo (como Líder). 
DSF 2/8/2000 p. 15508.
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•	Preocupação com a gravidade da situação ocasionada pelas chuvas que 
atingem Alagoas. Apelo ao Governo Federal para a liberação de verbas 
para socorrer as vítimas das enchentes. DSF 3/8/2000 p. 15631.

•	Comentários sobre o depoimento do Sr. Eduardo Jorge. Defesa da 
criação de uma CPI destinada a apurar os esquemas de favorecimento 
no Governo Federal. DSF 5/8/2000 p. 15870.

•	Apelo ao Governo Federal para editar medida provisória no sentido de 
disponibilizar recursos e promover ações emergenciais nos Estados de 
Alagoas e Pernambuco, em virtude dos danos causados pelas enchentes. 
DSF 8/8/2000 p. 16281.

•	Indignação pela nota jornal O Globo, segundo a qual teria votado contra 
a cassação do ex-senador Luiz Estevão (como Líder). DSF 10/8/2000 
p. 16477.

•	Necessidade de instalação de uma CPI para apurar a intermediação de 
interesses particulares junto ao Poder Público. DSF 12/8/2000.

•	Questionamento à Mesa sobre os requerimentos de informação apro-
vados na Subcomissão da CCJ. DSF 16/8/2000 p. 16995.

•	Cobranças ao Banco Central do Brasil para disponibilizar o rastreamen-
to das contas bancárias dos envolvidos nos escândalos que motivaram 
a criação da subcomissão do Judiciário. Apoio ao projeto de decreto 
legislativo referente à Convenção Interamericana contra a Corrupção. 
DSF 17/8/2000 p. 17092.

•	Indagações à Mesa sobre a questão de admissibilidade de reque-
rimentos de informações apresentados em subcomissão. DSF 
23/8/2000 p. 17266.

•	Críticas à assinatura, pelo Presidente da República, do Código de Con-
duta da Alta Administração Federal. DSF 23/8/2000 p. 17263.

•	Indignação diante da multa aplicada pela Organização Mundial do Co-
mércio ao Brasil, no Programa de Incentivo Fiscal destinado a subsidiar 
a Embraer. DSF 25/8/2000 p. 17317.

•	Entrega ao Itamaraty de propostas do Grupo de Trabalho do Fórum 
de São Paulo sobre a preservação da paz na Colômbia. Comentários à 
participação das mulheres na política nacional. DSF 1o/9/2000 p. 17633.

•	Tentativa do Governo de desqualificar o debate sobre a dívida externa. 
Apreensão com o aumento da dívida externa e a redução de investi-
mentos na área social. DSF 6/9/2000 p. 17706.
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•	Ênfase nas atribuições constitucionais da Comissão de Fiscalização e 
Controle, em particular, para investigar irregularidades na aplicação de 
recursos públicos (como Líder). DSF 7/9/2000 p. 18247.

•	Comunicação ao Plenário da decisão do Bloco de Oposição de retirar 
seus membros da Subcomissão Permanente do Judiciário. Necessida-
de da criação de CPI para apurar os desvios de recursos públicos, em 
especial, do TRT de São Paulo. DSF 7/9/2000 p. 18227.

•	Considerações sobre o plebiscito da dívida externa. DSF 15/9/2000 p. 
18686.

•	Protestos contra a campanha publicitária do Governo Federal que omite 
informações sobre o difícil acesso de jovens e crianças à educação. DSF 
20/9/2000 p. 18789.

•	Apoio ao ato público, realizado hoje no Rio de Janeiro, para garantir a 
apuração do assassinato do presidente da Associação de Enfermagem/
RJ, Marcos Otávio Valadão, e da presidenta do Sindicato dos Enfer-
meiros/RJ, Edma Rodrigues Valadão, ocorrido no ano passado. Apelo 
ao Governo Federal para o restabelecimento das negociações com o 
MST. DSF 21/9/2000 p. 18829.

•	Justificativas à apresentação de projeto de lei visando retirar do Pro-
grama Nacional de Desestatização o setor de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica e o setor de saneamento básico. DSF 
22/9/2000 p. 18893.

•	Justificativa à apresentação do Projeto de Lei do Senado 224, de 2000, 
que torna obrigatório um percentual de edição de livros e revistas em 
Braile e dá outras providências. Defesa de modificações na cota parla-
mentar destinada à produção de material gráfico para exigir publicações 
em braile. DSF 10/10/2000 p. 20112.

•	Apelo ao Ministro da Justiça, Dr. José Gregori, para que tome pro-
vidências, visando o esclarecimento dos assassinatos de militantes do 
Partido dos Trabalhadores, por terem feito denúncias de irregularidades 
nas eleições (como Líder). DSF 11/10/2000 p. 20249.

•	Apoio às reivindicações dos funcionários da Imprensa Nacional. DSF 
12/10/2000 p. 20359.

•	Solicitação de convocação de reunião da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado Federal, a fim de que sejam apreciados requeri-
mentos pendentes sobre o caso Eduardo Jorge, destacando também 
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a morosidade no encaminhamento, pelo Ministério da Fazenda, de 
informações sobre o ex-secretário. DSF 31/10/2000 p. 21322.

•	Apelo ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Senador 
Romero Jucá, no sentido de convocar reunião para análise dos reque-
rimentos de informações sobre o caso Eduardo Jorge (como Líder). 
DSF 1o/11/2000 p. 21366.

•	Solicitação de posicionamento da Mesa do Senado Federal sobre o 
cumprimento de norma constitucional, para que se exija das autorida-
des governamentais as devidas respostas aos requerimentos de infor-
mação de autoria dos senadores. DSF 2/11/2000 p. 21791.

•	Críticas ao modelo agrícola defendido pelo Governo Federal. Solidarie-
dade ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pela disputa 
política em relação à Reforma Agrária. DSF 11/11/2000 p. 22293.

•	Considerações sobre o pronunciamento do Senador José Roberto Ar-
ruda. DSF 21/11/2000 p. 22676.

•	Críticas à atuação do Senado no episódio do Sr. Eduardo Jorge. DSF 
28/11/2000 p. 23189.

•	Posicionamento da Oposição em defesa da Ética e da apuração de 
denúncias contra políticos, a propósito do debate travado entre os 
presidentes do Senado e do PMDB. Caracterização de crime de res-
ponsabilidade pelo Ministro Pedro Malan, ao deixar de encaminhar 
informações requeridas formalmente pelo Senado da República. Defesa 
da continuidade da averiguação, pela Comissão de Fiscalização e Con-
trole, de denúncias contra o ex-secretário da Presidência da República, 
Sr. Eduardo Jorge. DSF 7/12/2000 P. 24421.

•	Justificativas à apresentação de requerimento ao Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar para proceder diligências e instrução probatória 
quanto às denúncias oferecidas pelos Senadores Antonio Carlos Ma-
galhães e Jader Barbalho (como Líder). DSF 8/12/2000 p. 24521.

•	Críticas às justificativas para alteração do nome da estatal Petrobras para 
Petrobrax. DSF 28/12/2000 p. 25613.

•	Comentário ao pronunciamento do Senador Sebastião Rocha, ressal-
tando o posicionamento do Partido dos Trabalhadores sobre as denún-
cias contra o governador do Amapá. Debate sobre a transposição das 
águas do Rio São Francisco. DSF 29/12/2000 p. 25699.
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•	Críticas ao governo pela constante edição de medidas provisórias. 
Questionamento sobre os prejuízos gerados aos servidores públi-
cos pelos efeitos da medida provisória que altera a data de seus 
pagamentos, rejeitada ontem na sessão do Congresso Nacional. 
DCN 2/2/2001 p. 220.

•	Saudação de despedida ao Senador Júlio Eduardo e de boas-vindas à 
Senadora Marina Silva. DSF 9/2/2001 p. 505.

•	Satisfação com a integração do Partido Popular Socialista ao Bloco de 
Oposição no Senado Federal. Posicionamento contrário do Bloco de 
Oposição ao adiamento das eleições das Mesas Diretoras do Congresso 
Nacional (como Líder). DSF 13/2/2001 p. 598.

•	Cobrança da efetivação das propostas do Plano De Segurança Nacional 
para prevenção da violência no país. DSF 20/2/2001 p. 1286.

•	Leitura do “Sermão do Bom Ladrão”, de autoria do Padre Antônio Viei-
ra, em comparação à atual realidade política brasileira. DSF 23/2/2001 
p. 1837.

•	Comentários à matéria veiculada na revista IstoÉ, edição antecipada 
para hoje, sobre sua atuação no episódio da cassação do ex-senador 
Luíz Estevão. DSF 23/2/2001 p. 1846.

•	Repúdio à afirmação do Senador Antonio Carlos Magalhães à revista 
IstoÉ, referente a seu voto no processo de cassação do Senador Luiz 
Estevão. DSF 8/3/2001 p. 2589.

•	Interpelação ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Cel-
so Lafer. DSF 14/3/2001 p. 2918.

•	Preocupação de Sua Excelência com a possibilidade de extinção da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e 
a necessidade de impor mecanismos de controle na liberação dos re-
cursos. Negligência da direção da Petrobras pela falha na segurança, 
resultando em morte de operários e no naufrágio da plataforma P-36. 
DSF 21/3/2001 p. 3629.

•	Necessidade dos Srs. Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães for-
mularem escusas pessoais, em virtude dos pronunciamentos nesta casa 
contendo expressões ofensivas às mulheres. DSF 22/3/2001 p. 3724.

•	Considerações contrárias ao projeto de transposição das águas do Rio 
São Francisco. DSF 23/3/2001 P. 3813.
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•	Gravidade das afirmações do Presidente do Senado sobre o laudo dos 
peritos da Unicamp sobre fraudes no Painel Eletrônico do Senado. 
DSF 28/3/2001 p. 4160.

•	Apoio ao projeto do Senador Roberto Freire, que proíbe a desestati-
zação das empresas de energia elétrica. Comentários sobre a marcha 
realizada por trabalhadores sem terra em Alagoas, liderada pela Pastoral 
da Terra e pelo MST. DSF 12/4/2001 p. 6016.

•	Reafirmação do seu voto favorável à cassação do Sr. Luiz Estevão. 
Comentários aos fatos previamente divulgados pelo Presidente Jader 
Barbalho, acerca do laudo da Unicamp sobre a violação do sistema 
eletrônico de votação. DSF 18/4/2001 p. 6184.

•	Necessidade de elucidação dos fatos relacionados à violação do painel 
eletrônico do Senado. DSF 19/4/2001 p. 6549.

•	Apelo para divulgação da lista de votação resultante da violação do pai-
nel eletrônico do Plenário. Reafirmação do seu voto pela cassação do 
ex-senador Luiz Estevão. Necessidade de preservar a instituição do 
Congresso Nacional por meio da investigação e punição exemplar de 
parlamentares envolvidos em irregularidades. DSF 25/4/2001 p. 7090.

•	Manobras do Palácio do Planalto visando à retirada de assinaturas de 
parlamentares, apostas ao requerimento da CPI da Corrupção (como 
Líder). DSF 11/5/2001 p. 9091.

•	Defesa das ações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no pro-
cesso de investigação da violação do painel eletrônico. DSF 31/5/2001 
p. 10770.

•	Repúdio à demagogia relativa à seca no Nordeste. DSF 30/6/2001 
p. 14586.

•	Anúncio de apresentação, amanhã, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, de requerimento para convocação de autoridades para debater 
o novo acordo com o FMI. DSF 7/8/2001 p. 15597.

•	Considerações ao pronunciamento do Senador Romero Jucá (como 
Líder). DSF 7/8/2001 p. 15600.

•	Repúdio às ações do Presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas 
pelos atos de violência contra os integrantes do Movimento dos Sem 
Terra. DSF 11/9/2001 p. 21577.
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•	Leitura de nota de solidariedade dirigida à família do prefeito de Campi-
nas/SP, Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT, assassinado ontem 
(como Líder). DSF 12/9/2001 p. 21690.

•	Apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados para providenciar a 
anulação da sessão daquela casa, que aprovou o projeto que concede 
décimo terceiro salário a ex-deputados e pensionistas. DSF 18/10/2001 
p. 25338.

•	Manifestação contrária ao argumento de que a Oposição protestaria 
contra o Governo Fernando Henrique Cardoso, na sessão de home-
nagem ao ex-governador Mário Covas, conforme pronunciamento do 
Sr. Pedro Simon. DSF 18/10/2001 p. 25363.

•	Comenta o discurso do Senador Romero Jucá, sobre o superávit da 
balança comercial brasileira. DSF 9/11/2001 p. 28123.

•	Solidariza-se com o pronunciamento da Senadora Marina Silva. DSF 
9/11/2001 p. 28122.

•	Manifestação de solidariedade aos servidores públicos em greve. Sa-
tisfação com a conquista da Bancada Federal de Alagoas em conseguir 
a determinação de ser construída uma usina termoelétrica no Estado. 
DSF 10/11/2001 p. 28330.

•	Críticas à intransigência do Governo Federal nas negociações para o 
fim da greve dos professores das universidades públicas (como Líder). 
DSF 14/11/2001 p. 28485.

•	Satisfação com o recebimento da camisa do jogador de origem alagoa-
na, Aloísio, do time francês Paris Saint-Germain. Críticas às ações dos 
Estados Unidos no Afeganistão, a pretexto do combate ao terrorismo. 
DSF 20/11/2001 p. 28735.

•	Transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra. DSF 21/11/2001 
p. 28952.

•	Associação à homenagem prestada ao Dr. Darci Frigo. Defesa da in-
clusão dos pequenos e médios produtores rurais na medida provisória 
que dispõe sobre as dívidas agrícolas. DSF 23/11/2001 p. 29344.

•	Solicitação de providências para viabilizar a impressão em Braile dos 
trabalhos realizados pelos parlamentares. DSF 29/11/2001 p. 29777.

•	Protesto contra o projeto de lei que altera a CLT. Estranheza pela falta 
de empenho do Presidente Fernando Henrique Cardoso em promover 
a Reforma Tributária. DSF 30/11/2001 p. 29885.
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•	Apelo ao Governo Federal para que promova ação emergencial em 
socorro do setor agrícola, especialmente o nordestino. DSF 7/12/2001 
p. 30387.

•	Questionamentos sobre os critérios para a liberação de recursos das 
emendas individuais ao Orçamento. DSF 12/12/2001 p. 30725.

•	Ausência do Senador José Eduardo Dutra dos trabalhos da casa, em 
virtude do falecimento do pai de Sua Excelencia. DSF 19/12/2001 
p. 31894.

•	Posicionamento favorável ao aumento para os servidores públicos 
de saúde e dos transportes e debate sobre a proposta do plano 
de cargos e salários para os servidores do Senado Federal. DSF 
20/12/2001 p. 32129.

•	Necessidade da reestruturação da Companhia Nacional de Abaste-
cimento, nacionalmente e no Estado de Alagoas (como Líder). DSF 
20/12/2001 p. 32126.

•	Considerações à decisão do TSE sobre as alianças para as candidaturas à 
presidência da república e o papel do Congresso Nacional na execução 
da Reforma Político-Partidária. DSF 1o/3/2002 p. 1143.

•	Defesa da participação da Comissão de Fiscalização e Controle na apu-
ração de denúncias que envolvam o desvio de verbas públicas (como 
Líder). DSF 5/3/2002 p. 1394.

•	Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral pela definição das normas a res-
peito das coligações partidárias nos estados para as próximas eleições. 
DSF 5/3/2002 p. 1390.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. José Bernardes Neto, 
ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado da saúde e conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. DSF 6/3/2002 p.536.

•	Repúdio às declarações do presidente do Banco do Nordeste, de que 
Sua Excelência teria causado impedimentos à aprovação de operação 
de crédito com o BID. DSF 13/3/2002 p. 2083.

•	Defesa de alteração na Medida Provisória 9, de 2001, para inclusão do 
setor produtivo rural das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste na 
repactuação da dívida com os fundos constitucionais. DSF 15/3/2002 
p. 2279.

•	Contestação às alegações de que o PT e o PFL estariam aliados com o 
fim de prejudicar o Governo, esclarecendo que a obstrução da medida 
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provisória que renegocia a dívida dos agricultores deve-se ao fato de que 
a mesma não será aprovada sem alterações nesta casa, o que acarretará 
o seu retorno à Câmara dos Deputados, com consequentes prejuízos 
à votação da CPMF. DSF 15/3/2002 p. 2289.

•	Registro da posse da alagoana Solange Bentes Jurema na Secretaria 
Nacional da Mulher. DSF 12/4/2002 p. 4227.

•	Proposta de alteração da Medida Provisória 11, de 2001, que trata do 
Seguro-Safra para as vítimas da seca do Nordeste e do norte de Minas 
Gerais. DSF 16/4/2002 p. 4544.

•	Considerações sobre a aprovação da Medida Provisória 18, de 2002. 
DSF 24/4/2002 p. 5817.

•	Apelo à Câmara dos Deputados pela manutenção das alterações apro-
vadas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei de Conversão 24, que 
destina recursos ao financiamento das dívidas dos pequenos produtores 
agrícolas. DSF 27/4/2002 p. 6287.

•	Indignação ante as inverdades contidas na justificativa do veto presi-
dencial às modificações contidas na Medida Provisória 9, de 2002, que 
trata da dívida agrícola. DSF 3/5/2002 p. 7260.

•	Necessidade de apuração das denúncias de corrupção veiculadas na 
revista Veja, edição desta semana, ocorrida durante o processo de pri-
vatização da Companhia Vale do Rio Doce. DSF 8/5/2002 p. 7468.

•	Críticas ao veto presidencial e às alterações da Câmara dos Deputados 
à medida provisória que regulamenta a renegociação das dívidas dos 
produtores rurais. Defesa da apuração das denúncias da revista Veja 
sobre o eventual envolvimento do Senador José Serra em crimes contra 
a administração pública. Registro de artigo do filósofo Rubem Alves, 
Publicado na Folha S.Paulo do dia 19 do corrente, a respeito de política 
e jardinagem. DSF 11/5/2002 p. 7856.

•	Anúncio da disposição do Deputado Aloízio Mercadante em compare-
cer à Comissão de Fiscalização e Controle, para prestar esclarecimentos 
sobre as denúncias de corrupção no processo de privatização da Com-
panhia Vale do Rio Doce. Sugestão de comparecimento do Senador 
José Serra perante aquela Comissão. DSF 15/5/2002 p. 8024.

•	Registro de manifestação dos produtores rurais do Estado de Alagoas, 
que solicitam igualdade de tratamento com os produtores do Sul e 
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Sudeste do País, no que se refere à repactuação de suas dívidas e acesso 
a novos instrumentos de financiamento. DSF 30/5/2002 p. 9711.

•	Questionamento quanto ao uso da palavra pelos Srs. Senadores, com 
base no artigo 14 do Regimento Interno. DSF 13/6/2002 p. 11712.

•	Cobrança de explicações ao Ministro Pedro Malan e ao Presidente 
do Banco Central, Armínio Fraga, sobre a vulnerabilidade das contas 
públicas e da economia brasileira. DSF 13/6/2002 p. 11605.

•	Apelo ao Governador do Estado de Alagoas para que tome providências 
no sentido de punir os autores do espancamento sofrido pelo estudante 
Lucas, na cidade de Maceió. DSF 13/6/2002 p 11576.

•	Questionamento aos critérios utilizados pelo Governo Federal para 
atendimento das emendas parlamentares ao Orçamento da União 
(como Líder). DSF 14/6/2002 p. 11870.

•	Justificativas a requerimento de informações, a ser encaminhado ao 
Governo Federal, a respeito dos critérios adotados para liberação de 
recursos do Orçamento destinados às emendas parlamentares e de 
Bancada. DSF 14/6/2002 p. 11868.

•	Reivindicação de recursos orçamentários para conclusão do estudo de 
viabilidade do Canal do Sertão de Alagoas. DSF 19/6/2002 p. 12330.

•	Saudações à Embrapa e aos seus trabalhadores por ocasião das come-
morações dos 29 anos daquela instituição (como Líder). DSF 20/6/2002 
p. 12498.

•	Apelo ao Governo Federal pela liberação de recursos ao Banco do 
Nordeste para financiamento dos produtores rurais de Alagoas. DSF 
21/6/2002 p. 12783.

•	Posicionamento sobre a cisão das empresas do setor elétrico. DSF 
27/6/2002 p. 13622.

•	Expectativa de que a aliança do PT com o PL não seja imposta em Ala-
goas, o que inviabilizaria a candidatura de Sua Excelência ao governo 
daquele Estado. DCN 28/6/2002 p. 2931.

•	Apelo para a votação de projetos de lei, que tramitam no Congresso 
Nacional, sobre bebidas alcoólicas. DSF 28/6/2002 p. 13703.

•	Insatisfação com o uso eleitoral dos programas da Bolsa Escola e Renda 
Familiar. DSF 2/8/2002 p. 14829.
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•	Apelo ao Governo Federal para que resolva a questão da insolvência 
dos produtores rurais das regiões mais pobres do Brasil. DSF 3/8/2002 
p. 14922.

•	Repúdio às alegações feitas, referentes ao estado de Alagoas, na questão 
da rolagem de seus títulos públicos. DSF 409/2002 p. 16678.

•	Repúdio do PT à tirania das maiorias. DSF 5/9/2002 p. 16871.
•	Considerações sobre o receituário do FMI e críticas à missão que chega 

ao Brasil hoje. DSF 12/11/2002 p. 21011.
•	Considerações ao pronunciamento do Senador Romero Jucá de crí-

tica à possibilidade de adiamento da posse do presidente eleito. DSF 
15/11/2002 p. 21710.

•	Comentários sobre as declarações do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso feitas em Oxford, na Inglaterra, sobre o programa Fome Zero 
(como Líder). DSF 15/11/2002 P. 21705.

•	Críticas à indisponibilidade pelo Governo Federal de recursos orça-
mentários destinados à prevenção e combate à seca. DSF 19/11/2002 
p. 22152.

•	Sugestão à Mesa de estabelecimento de cotas na Gráfica do Senado Fe-
deral para impressão em braile e veiculação das transmissões da TV Se-
nado, em tradução simultânea na linguagem de sinais. DSF 21/2/2003 
p. 1821.

•	Refutando críticas da Oposição sobre a política social do Governo Lula 
(como Líder). DSF 21/2/2003 p. 1711.

•	Abordagem sobre a Reforma da Previdência. DSF 22/2/2003 p. 1997.
•	Apresentação de recurso da decisão tomada pelo Presidente do Con-

selho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, Senador Ju-
vêncio da Fonseca, de não promover diligências sobre a denúncia de 
participação de Senador, em escutas telefônicas ilegais no Estado da 
Bahia. DSF 7/3/2003 p. 2917.

•	Crítica à carta de intenções do governo brasileiro junto ao FMI. DSF 
20/3/2003 p. 4156.

•	Interpelação ao Sr. Ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, 
sobre a Reforma da Previdência Social. DSF 21/3/2003 p. 4250.

•	Considerações sobre a votação de proposta de emenda à Constituição 
que possibilita a regulamentação da autonomia do Banco Central. DSF 
2/4/2003 p. 5643.
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•	Comentários acerca de críticas à possível dissidência de integrantes do 
PT na votação das reformas e à possibilidade de punição aos dissiden-
tes. Defesa das reformas do Estado Brasileiro. DSF 24/4/2003 p. 8471.

•	Registra a mudança de posição dos líderes de instalar a comissão parla-
mentar de inquérito para apurar as eventuais irregularidades do Banes-
tado somente depois da iniciativa da Câmara de instalar essa comissão. 
DSF 18/6/2003 p. 15798.

•	Polêmica em torno das críticas do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Repúdio às compa-
rações feitas pelo Presidente Lula entre os salários do funcionalismo 
público e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada para efeito 
dos benefícios da Previdência. DSF 19/6/2003 p. 15883.

•	Agradecimentos ao empenho do Senador Eduardo Suplicy para garan-
tir uma nova reunião da Bancada do Partido no Senado para decidir 
sobre a situação de Sua Excelência como integrante do partido. DSF 
3/7/2003 p. 16908.

•	Cobrança de combate aos supersalários do serviço público. DSF 
11/7/2003 p. 17772.

•	Homenagem aos movimentos que lutam pela Reforma Agrária no 
Brasil. DSF 12/7/2003 p. 17893.

•	Necessidade de apuração dos incidentes ocorridos no Congresso Na-
cional envolvendo manifestantes, seguranças e parlamentares. DSF 
24/7/2003 p. 19516.

•	Registra o desconhecimento dos fatos relatados pelo diretor presidente 
do Instituto Nacional de Seguridade Social e critica o Governo Federal 
pela incapacidade de diálogo com os diversos setores da sociedade e 
movimentos sociais. DSF 6/8/2003 p. 22201.

•	Considerações sobre o incidente envolvendo Sua Excelênciano dia pri-
meiro de agosto de 2003, no Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), em Brasília. DSF 6/8/2003 p. 22195.

•	Exalta a marcha dos servidores públicos, realizada ontem, em protesto 
contra a Reforma da Previdência. Apelo à Procuradoria Parlamentar 
do Senado para adoção de providências referentes à agressão sofrida 
por Sua Excelência durante manifestação na sede do INSS em Brasília. 
DSF 8/8/2003 p. 22596.
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•	Interpelação ao Senhor Vice-Presidente da República, Doutor José 
Alencar, acerca da transposição das águas do Rio São Francisco. DSF 
5/9/2003 p. 26141.

•	Comentários sobre a disposição do Colégio de Líderes do Senado 
de entrar com agravo de instrumento contra a decisão de juiz do 
Tribunal Regional Federal que suspende a indicação do Senador 
Luiz Otávio para Ministro do Tribunal de Contas da União. DSF 
10/9/2003 p. 26601.

•	Críticas às dificuldades de repactuação das dívidas dos produtores ru-
rais. DSF 19/9/2003 p. 28039.

•	Defende o cumprimento do Regimento Interno. DSF 25/9/2003 
p. 28841.

•	Considerações sobre a proposta de reforma tributária do governo. 
Críticas ao novo acordo do estado de Alagoas com os usineiros. DSF 
2/10/2003 p. 29802.

•	Defesa de alterações na proposta de Reforma da Previdência, em espe-
cial no reconhecimento da mulher que presta serviços em sua própria 
casa, para que tenha assegurada a garantia à previdência. DSF 8/10/2003 
p. 30655.

•	A reforma da previdência proposta pelo governo Lula. DSF 9/10/2003 
p. 30834.

•	Comentários sobre emendas apresentadas por Sua Excelência à pro-
posta de reforma da Previdência. DSF 10/10/2003 p. 31037.

•	Apresentação de requerimento de Sua Excelência na Comissão de Fis-
calização e Controle do Senado Federal para investigação de denúncias 
envolvendo a Secretaria de Receita Federal. DSF 15/10/2003 p. 31330.

•	Defesa da inclusão da aposentadoria especial para os professores brasi-
leiros na nova reforma previdenciária. DSF 16/10/2003 p. 31707.

•	Considerações sobre a política de saúde pública no Brasil. DSF 
17/10/2003 p. 32732. 

•	Apelo para que o Senado estabeleça mecanismos para a realização de 
audiências públicas com o objetivo de discutir a situação dos presos 
políticos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Home-
nagem especial à integrante do Movimento Sem Terra, Diolinda, que 
foi presa, acusada por formação de quadrilha. DSF 22/10/2003 p. 32977.
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•	Desarmamento no país. Necessidade de repactuação das dívidas dos 
pequenos agricultores com o FAT. DSF 24/10/2003 p. 33298.

•	Projeto de transposição das águas do rio São Francisco. DSF 25/10/2003 
p. 33777.

•	Homenagem aos servidores públicos, em particular aos servidores pú-
blicos do Estado de Alagoas. Homenagem ao sindicalista Silvio Viana, 
assassinado naquele Estado. DSF 29/10/2003 p. 33964.

•	Saúda a decisão da Justiça que concedeu habeas corpus a Diolinda, José 
Rainha e outros dirigentes do MST. DSF 4/11/2003 p. 34793.

•	Homenagem ao Dia Nacional do Vereador. DSF de 14/11/2003 
p. 36894.

•	Tramitação e mérito da Reforma da Previdência que será votada no 
Senado Federal. DSF de 20/11/2003 p. 38057.

•	Esclarecimentos acerca da paridade dos servidores aprovada na CCJ. 
DSF de 22/11/2003 p. 38476.

•	Dia Nacional da Consciência Negra. Exemplo de Zumbi e outros 
mártires negros à causa da liberdade humana. DSF de 22/11/2003 
p. 38484.

•	Considerações sobre a Reforma da Previdência, que poderá ser votada 
amanhã. Análise do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Inter-
nacional – FMI. DSF de 25/11/2003 p. 38563.

•	Críticas à Reforma da Previdência a ser votada hoje pelo Senado Fede-
ral. DSF de 26/11/2003 p. 38636.

•	Repactuação de dívidas dos agricultores. DSF de 5/12/2003 p. 40011.
•	Repactuação das dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste. DSF 

de 6/12/2003 p. 40140.
•	Esclarece o discurso do Senador Renan Calheiros que afirmou que Sua 

Excelência tinha razão "em parte". DSF de 6/12/2003 p. 40136.
•	Transposição das águas do rio São Francisco. DSF de 7/12/2003 

p. 40257.
•	Reflexão sobre a redução da maioridade penal. DSF de 8/12/2003 

p. 40303.
•	Aumento da expectativa de vida no Brasil. Necessidade de promover a 

modificação do fator previdenciário. DSF de 9/12/2003 p. 40355.
•	Agradecimentos às manifestações de solidariedade a Sua Excelência. 

DSF de 16/12/2003 p. 41282.
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•	Considerações sobre a saída de Sua Excelência do Partido dos Traba-
lhadores. DSF de 18/12/2003 p. 41818.

•	Retirada do nome de Sua Excelência do Bloco de Apoio ao Governo, 
já que não é mais filiada ao Partido dos Trabalhadores. DSF 24/1/2004 
p. 1289.

•	Apelo ao governo federal pela disponibilização de recursos para repara-
ção dos danos causados pelas inundações em Alagoas. DSF 31/1/2004 
p. 2076.

•	Apelo ao governo federal para combater com agilidade os graves efeitos 
das chuvas no Estado de Alagoas. Considerações sobre a Lei de Falên-
cias. DSF 4/2/2004 p. 2547.

•	Ineficiência do governo federal em disponibilizar recursos para o aten-
dimento às vítimas das enchentes. Considerações sobre a Medida Pro-
visória 163. DSF 7/2/2004 p. 3228.

•	Críticas à atuação do governo federal na condução da política econô-
mica brasileira. DSF 12/2/2004 p. 3898.

•	Posicionamento favorável à instalação de CPI para apurar o caso Wal-
domiro Diniz. DSF 17/2/2004 p. 4510.

•	Justificativas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores contra a CPI 
para apuração dos fatos envolvendo o ex-subchefe de Assuntos Par-
lamentares da Presidência da República, Sr. Waldomiro Diniz. DSF 
18/2/2004 p. 4700.

•	Apoio à instalação da comissão parlamentar de inquérito que visa a 
investigar as ações dos bingos no Brasil. DSF 19/3/2004 p. 4810.

•	Críticas aos artifícios do governo para impedir a CPI dos Bingos. DSF 
2/3/2004 p. 5232.

•	Afirmação de que existe fato determinado para a criação da CPI dos 
bingos. DSF 5/3/2004 p. 5693.

•	Importância do funcionamento da CPI dos Bingos. DSF 6/3/2004 
p. 6085.

•	Questão de Ordem acerca de indicações de membros pelas Lideranças 
partidárias a fim de comporem Comissões Parlamentares de Inquérito. 
DSF 10/3/2004 p. 6292.

•	Solicita que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
delibere, com base na Constituição Federal, sobre o impasse em torno 
da indicação de membros a CPI. DSF 10/3/2004 p. 6295.
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•	Apoio à marcha das mulheres que reivindicam a aposentadoria das 
donas de casa. DSF 11/3/2004 p. 6599.

•	Decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a respeito 
da CPI dos Bingos. Tráfico de influência no governo federal. DSF 
13/3/2004 p. 6869.

•	Apresentação de projeto de lei que fixa o valor do salário-mínimo a 
partir de maio de 2004. DSF 18/3/2004 p. 7483.

•	Críticas ao excesso de edições de medidas provisórias. Defesa de edição 
de medida provisória visando aprimorar a legislação que regula o Refis 
II. DSF 30/3/2004 p. 8645.

•	Justificativas ao projeto de lei do Senado, de autoria de S.Exa., apresen-
tado nesta Sessão, que altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para vedar a fixação de teto financeiro para pagamento de hospitais 
públicos ou de ensino. DSF 31/3/2004 p. 8769.

•	Crítica à tentativa de integrantes do governo de desqualificar a atuação 
do Ministério Público no episódio Gtech. DSF 1o/4/2004 p. 8866.

•	Solicitando parecer da Advocacia do Senado a respeito da existência 
ou não de dispositivo legal que regulamenta a inclusão na declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física das verbas indenizatórias recebidas 
pelos Senadores e Deputados Federais. DSF 7/4/2004 p. 9547.

•	Experiências vividas por S.Exa., nos últimos meses, ao ensejo da Sema-
na Santa, que evoca valores morais e religiosos. DSF 8/4/2004 p. 9751.

•	Reflexão sobre o desemprego no Brasil quando faz referências ao de-
sempregado que ateou fogo sobre o próprio corpo em frente ao palácio 
do Planalto. A importância do debate sobre a política econômica bra-
sileira. Necessidade da liberação de recursos vinculados no orçamento 
público. DSF 14/4/2004 p. 10077.

•	Crítica à Medida Provisória dos bingos e apelo no sentido de proteger 
os trabalhadores do desemprego. DSF 15/4/2004 p. 10221.

•	Cobranças ao governo lula do compromisso assumido em campanha 
referente ao reajuste do salário-mínimo. Solicitação de apoio ao projeto 
de sua autoria que possibilita um aumento do salário-mínimo para 330 
reais. DSF 20/4/2004 p. 10502.

•	Rememora as datas comemorativas de 19, 21 e 22 de abril. Homena-
gem aos povos indígenas de Alagoas. DSF 21/4/2004 p. 10610.
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•	Transcurso, no último dia 19, do Dia do Índio. Aprovação do Estatuto 
do Índio. Paralelo entre a luta de Tiradentes contra a Coroa Portuguesa 
e a atual situação social do Brasil. Críticas à política econômica. DSF 
24/4/2004 p. 10886.

•	Denúncia de tortura e tráfico de influência no Presídio Professor Aníbal 
Bruno, em Recife/PE. DSF 29/4/2004 p. 11356.

•	Preocupação com a greve dos funcionários públicos federais, em par-
ticular com a paralisação dos advogados da União, apelando para que 
se estabeleça uma mesa de negociações entre o governo e os represen-
tantes dos grevistas. DSF 30/4/2004 p. 11682.

•	Impacto do aumento do salário-mínimo no nordeste. Críticas aos ar-
gumentos do governo para impedir aumento real do salário-mínimo. 
DSF 4/5/2004 p. 11894.

•	Pronunciamento contrário à aprovação da proposta de emenda à Cons-
tituição que permite a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. 
DSF 6/5/2004 p. 12269.

•	Solicita a inclusão em Ordem do Dia da orientação elaborada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para definir a questão 
da Comissão Parlamentar de Inquérito a ser criada para investigar a 
atuação dos bingos no Brasil. DSF 7/5/2004 p. 12639.

•	Possibilidade do aumento do salário-mínimo para R$315,00. DSF 
12/5/2004 p. 13839.

•	Críticas ao envio de tropas ao Haiti, que legitimaria um golpe de Estado 
naquele país. DCN 19/5/2004 p. 665. 

•	Cobrança da edição de medida provisória que proíbe a publicidade das 
bebidas alcoólicas. Preconceito do Presidente da República contra os 
homossexuais. DSF 19/5/2004 p. 14976.

•	Defesa da CPI para investigar as fraudes no Ministério da Saúde. Pro-
testo contra a comemoração, por membros do governo, do recorde do 
superávit primário. DSF 2/6/2004 p. 16926.

•	Apelo para a liberação de recursos para minimizar o estado de calami-
dade em decorrência das fortes chuvas em Alagoas. DSF 4/6/2004 p. 
17261.

•	Críticas ao excesso de medidas provisórias editadas pelo governo. Preo-
cupação com o debate a ser realizado no Senado Federal sobre o salário-
-mínimo, cujo valor espera seja de R$320,00. DSF 5/6/2004 p. 17458.
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•	Registro do lançamento de uma nova agremiação política, o Partido do 
Socialismo e da Liberdade (PSol). DSF 8/6/2004 p. 17534.

•	Protesto contra a indicação do Senador Luiz Otávio para o Tribunal de 
Contas da União. DSF 10/6/2004 p. 17960.

•	Realização de estudo sobre o impacto do salário-mínimo na folha de 
pagamento dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, 
contrariando a proposta do aumento para R$260,00, oferecida pelo 
governo. Defesa do aumento do salário-mínimo para R$275,00. DSF 
16/6/2004 p. 18236.

•	Considerações sobre a votação do novo salário-mínimo. DSF 17/6/2004 
p. 18601.

•	Satisfação diante da aprovação do salário-mínimo de R$275,00. Ho-
menagem aos Senadores Geraldo Mesquita Júnior e Paulo Paim. DSF 
19/6/2004 p. 18841.

•	Homenagem ao ex-governador Leonel Brizola. Comentários sobre os 
funerais. DSF 24/6/2004 p. 19272.

•	Apelo ao governo federal para repasse de recursos aos pequenos e mé-
dio produtores de cana-de-açúcar da região Nordeste. DSF 6/7/2004 
p. 20884.

•	Indignação com as liberações de verbas pelo governo federal. DSF 
7/7/2004 p. 21033.

•	Registro de reunião ocorrida entre S.Exa., o Senador Geraldo Mesquita 
Júnior e a Sra. Fabíola. DSF 8/7/2004 p. 21450.

•	Informa a impossibilidade de estar presente no Plenário para acom-
panhar a aprovação dos projetos que tratam das carreiras de Estado. 
Defende a necessidade de o Congresso Nacional e o Executivo solu-
cionarem problemas para garantir direitos dos servidores. DSF 9/7/2004 
p. 22525.

•	Defesa do cumprimento da agenda deliberativa do Senado Federal du-
rante o período de campanha eleitoral. DSF 3/8/2004 p. 23811.

•	Justificativas para apresentação de proposta de emenda à Constituição, 
que autoriza o Congresso Nacional a convocar dirigentes públicos, 
além dos já previstos constitucionalmente. DSF 5/8/2004 p. 24657.

•	Críticas ao Partido dos Trabalhadores pela adoção de práticas que no 
passado condenava, reportando-se aos argumentos de Líderes des-
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se Partido em apoio ao projeto das parcerias público-privadas. DSF 
25/8/2004 p. 27527.

•	Experiências internacionais fracassadas com a instituição do projeto de 
parceria público-privadas. DSF 26/8/2004 p. 27647.

•	Repúdio ao termo do acordo celebrado entre os usineiros e o governo 
do Estado de Alagoas. DSF 3/9/2004 p. 29001.

•	Críticas ao posicionamento do governo federal sobre a questão da trans-
posição das águas do rio São Francisco. DSF 4/9/2004 p. 29035.

•	Contestação ao pronunciamento do Senador Ney Suassuna com rela-
ção às escolas de formação do MST. DSF 9/9/2004 p. 29123.

•	Defesa da revitalização do rio São Francisco em vez da transposição 
de suas águas. Divisão do projeto da lei que trata da biossegurança em 
dois grandes temas: a regulamentação da questão dos transgênicos e a 
pesquisa com células-tronco. DSF 18/9/2004 p. 29927.

•	Preocupação pela ausência de investimentos governamentais na Região 
Nordeste. Homenagem de pesar pelo falecimento, esta semana, do Sr. 
Lívio Maitan. DSF 22/9/2004 p. 30038.

•	Registro da nota de repúdio aos ataques do governo contra os bancários 
que estão em greve. DSF 29/9/2004 p. 30720.

•	Análise das eleições em Alagoas, destacando a degeneração da estrutura 
política do Partido dos Trabalhadores naquele Estado. DSF 6/10/2004 
p. 31295.

•	Posicionamento contrário ao projeto de transposição das águas do Rio 
São Francisco. DSF 8/10/2004 p. 31737.

•	Homenagem aos professores pelo transcurso de seu dia. Repúdio à 
autorização para plantio e comercialização de produtos transgênicos. 
Questões relacionadas à transposição das águas do rio São Francisco. 
DSF 16/10/2004 p. 31460.

•	Considerações sobre a disputa eleitoral para a prefeitura de Maceió/
AL, criticando o uso de declarações pessoais de Sua Excelência pelo 
candidato Sexta-feira. DSF 16/10/2004 p. 31484.

•	Considerações acerca da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Defesa 
da postura do Senador Eduardo Suplicy durante o período eleitoral no 
Estado de São Paulo. DSF 6/11/2004 p. 35359.
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•	Contestação à tentativa do Presidente Lula de desqualificar as mani-
festações dos estudantes alagoanos durante sua viagem ao Estado. DSF 
18/11/2004 p. 36674.

•	Solidariedade ao Senador Papaléo Paes, preterido em solenidade para 
construção de aeroporto em Macapá. Reunião, amanhã, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, cuja pauta é a discussão da transposição 
das águas do rio São Francisco. DSF 30/11/2004 p. 39255.

•	Cobranças de ajuda humanitária também aos estados nordestinos, ten-
do em vista o auxílio prestado pelo governo brasileiro a outros países. 
DSF 1o/12/2004 p. 39417.

•	Comenta discurso do Senador Antonio Carlos Magalhães sobre a limi-
nar concedida pelo Ministério Público contra a implantação do projeto 
do governo federal de transposição do rio São Francisco, por não acatar 
as decisões do comitê da bacia hidrográfica. DSF 1o/12/2004 p. 39419.

•	Preocupação com as taxas de mortalidade infantil. DSF 8/12/2004 
p. 41339.

•	Transcurso do primeiro ano do processo de expulsão de Sua Excelência 
do Partido dos Trabalhadores. DSF 15/12/2004 p. 43159.

Questionamentos sobre a reforma política. DSF 23/2/2005 p. 1906.
•	Considerações acerca da proposta de emenda à Constituição que trata 

do orçamento impositivo. DSF 25/2/2005 p. 3156.
•	Apelo por recursos federais para amenizar a situação de miséria da 

população do agreste de Alagoas, provocada pelas secas. DSF 8/3/2005 
p. 4319.

•	Preocupações com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 
em Alagoas. DSF 10/3/2005 p. 4642.

•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diplo-
ma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Clara Charf, Zilda Arns 
Neumann, Palmerinda Donato, Rozeli da Silva e Maria da Penha Maia 
Fernandes. DCN 11/3/2005 p. 300.

•	Considerações sobre o uso da palavra nas sessões do Senado Federal. 
Defesa da liberação de recursos destinados ao combate à seca no Nor-
deste, especialmente em Alagoas. DSF 12/3/2005 p. 4912.

•	Cobra liberação de recursos para vítimas das secas. DSF 15/3/2005 p. 
4990.
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•	Críticas à escolha do Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, 
para ocupar a pasta da Saúde. DSF 17/3/2005 p. 5166.

•	Protesta contra falta de cestas básicas e carros-pipa para o Estado de 
Alagoas. DSF 22/3/2005 p. 5581.

•	Considerações acerca da matéria de capa do jornal Correio Braziliense, 
editada sábado último, sob o título "Senadores querem mais mordo-
mia". DSF 23/3/2005 p. 5661.

•	Considerações sobre a transposição do Rio São Francisco. DSF 
24/3/2005 p. 6276.

•	Regozijo com a filiação do Senador Geraldo Mesquita Júnior ao Partido 
Socialismo e Liberdade – PSol. DSF 24/3/2005 p. 6253.

•	Denuncia abandono do semiárido alagoano pelo Governo Federal. 
DSF 29/3/2005 p. 6539.

•	Leitura de carta que repudia a política de administração pública da 
Radiobrás. DSF 31/3/2005 p. 6930.

•	Preocupação com o estado de saúde do Papa João Paulo II. Necessidade 
de ajuda do governo federal aos flagelados da seca em Alagoas. DSF 
2/4/2005 p. 7327.

•	Considerações acerca do debate sobre o nepotismo. DSF 7/4/2005 
p. 7792.

•	Reflexões sobre o aborto no Brasil. DSF 8/4/2005 p. 8070.
•	Solicita à presidência que reserve uma cadeira para o Secretário da Mesa 

do Senado, como fez a Câmara dos Deputados. DSF 8/4/2005 p. 8077.
•	Críticas aos programas sociais do Governo Federal. DSF 9/4/2005 

p. 8460.
•	Necessidade de regulamentação de propagandas de cigarros e bebidas 

alcoólicas. DSF 12/4/2005 p. 8645.
•	Apoio às reivindicações dos servidores públicos da Funasa, que so-

licitam a liberação do pagamento dos Planos Collor e Bresser. DSF 
14/4/2005 p. 9066.

•	Considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelo Congresso Na-
cional nas votações de matérias importantes tendo em vista a excessi-
va edição de medidas provisórias pelo Presidente da República. DSF 
14/4/2005 p. 9102.

•	Considerações sobre as denúncias contra o ministro da Previdência 
Social, Romero Jucá. DSF 15/4/2005 p. 9254.
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•	Comemoração do quadragésimo quinto aniversário de Brasília. DSF 
21/4/2005 p. 9923.

•	Considerações sobre questões indígenas pelo transcurso, ontem, do 
Dia do Índio. Protesto pela não inclusão de Alagoas para recebimen-
to de recursos governamentais destinados aos estados em situação de 
emergência devido à seca. DSF 21/4/2005 p. 9997.

•	Críticas à política econômica do Presidente Lula. DSF 29/4/2005 
p. 12561.

•	Apelo ao governo para que disponibilize recursos para municípios do 
Estado de Alagoas que sofrem com a seca e outros que foram destruídos 
pelas chuvas. DSF 6/5/2005 p. 13479.

•	Ética do Ministro José Dirceu e do Presidente Lula. Premência na li-
beração de recursos para o Estado de Alagoas, destinados a minimizar 
as consequências das chuvas naquela região. DSF 7/5/2005 p. 13647.

•	Repúdio à apresentação pelo Ministro Ciro Gomes, em reunião 
realizada para debate sobre a transposição das águas do Rio São 
Francisco, de relatório elaborado pela Abin (como Líder). DSF 
12/5/2005 p. 14312.

•	Aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de pro-
jeto destinado a garantir a democratização do acesso à moradia popular. 
DSF 12/5/2005 p. 14304.

•	Solidariedade ao pronunciamento do Senador Antero Paes de Barros, 
repudiando a decisão do Ministério do Trabalho de incluir a categoria 
"profissionais do sexo" na Classificação Brasileira de Ocupações. DSF 
13/5/2005 p. 14523.

•	Considerações sobre as denúncias de corrupção veiculadas na mídia 
desta semana, envolvendo vários setores do governo (como Líder). 
DSF 17/5/2005 p. 14810.

•	Grave crise institucional no Estado de Rondônia. Crítica à banaliza-
ção das denuncias de corrupção no governo federal. DSF 18/5/2005 
p. 15103.

•	Importância da instalação de CPI para apurar denúncias de corrupção 
na ECT. Registro da realização da "Operação Gabiru" pela Polícia Fe-
deral, em Alagoas, relacionada ao desvio de verbas da merenda escolar 
e do Fundo Nacional do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) (como Líder). DSF 18/5/2005 p. 15016.
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•	Defesa de reajuste salarial para as Forças Armadas (como Líder). DSF 
19/5/2005 p. 15428.

•	Anúncio da reunião do Congresso Nacional onde será lido o reque-
rimento de convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito. DSF 
20/5/2005 p. 15856.

•	Protesto pela condução da política econômica do atual governo, que 
aumentou novamente a taxa de juros básicos (como Líder). DSF 
20/5/2005 p. 15842.

•	Importância da criação e instalação de CPIs destinadas a apurar denún-
cias de corrupção no atual Governo. Considerações sobre a reforma 
política. DSF 21/5/2005 p. 15920.

•	Aspectos da política econômica do Governo Lula que comprometem 
o desenvolvimento do País (como Líder). DSF 21/5/2005 p. 15938.

•	Responsabilidade do Congresso Nacional na definição de priorida-
des sociais no Orçamento e na fiscalização do Poder Executivo. DSF 
21/5/2005 p. 15942.

•	Considerações sobre movimentação do governo contra a instalação da 
CPI dos Correios (como Líder). DSF 25/5/2005 p. 16157.

•	Repúdio às práticas políticas adotadas pelo Governo para evitar inves-
tigações de denúncias de corrupção (como Líder). DCN 26/5/2005 p. 
701.

•	Avaliação das ações do governo para impedir o funcionamento da CPI 
dos Correios (como Líder). DSF 26/5/2005 p. 16353.

•	Saudação ao pronunciamento do senador Eduardo Suplicy, que deci-
diu assinar o requerimento para abertura da CPI dos Correios. DSF 
26/5/2005 p. 16379.

•	Importância da efetividade dos trabalhos da CPI dos Correios, pois é 
instrumento precioso da democracia. DSF 28/5/2005 p. 16460.

•	Importância da apuração de fatos de corrupção em todas as esferas de 
governo (como Líder). DSF 28/5/2005 p. 16481.

•	Críticas ao Partido dos Trabalhadores. DSF 31/5/2005 p. 16558.
•	Críticas às novas estratégias do governo para impedir a Comissão Par-

lamentar de Inquérito. DSF 31/5/2005 p. 16575.
•	Defesa de cotas obrigatórias para impressão de livros em braile pelos 

senadores. DSF 2/6/2005 p. 17089.
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•	Repúdio à tentativa do governo federal em impedir a instalação da 
CPMI dos Correios (como Líder). DSF 2/6/2005 p. 17110.

•	Solidariedade à Deputada Luci Choinacki. Protesto contra as ações do 
governo para impedir a instalação da CPI dos Correios. DSF 3/6/2005 
p. 17688.

•	Comentários sobre o encontro do Presidente do Senado com o Pre-
sidente da República, para discutir uma agenda de interesse nacional. 
DSF 3/6/2005 p. 17702.

•	Agradecimento ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Disposição de 
Sua Excelência para assumir uma candidatura à Presidência da Repú-
blica (como Líder). DSF 4/6/2005 p. 17788.

•	Mudança de opinião de dirigentes do PT com relação à instalação da 
CPI dos Correios. DSF 8/6/2005 p. 18212.

•	Análise da reforma política e da proposta de uma agenda positiva para 
o Brasil. Necessidade de se apurar a corrupção no país (como Líder).
DSF 8/6/2005 p. 18247.

•	Apresentação de documento, por parlamentares, que autoriza o Pro-
curador-Geral da República a proceder à quebra de sigilo bancário, 
fiscal e telefônico. Apresentação de requerimento ao Ministro da Justiça 
solicitando informações sobre a Operação Gabiru, realizada pela Polícia 
Federal no Estado de Alagoas. DSF 9/6/2005 p. 18752.

•	Protestos contra as manobras do Governo para indicar o Presidente e 
o Relator da CPI dos Correios. DSF 10/6/2005 p. 19324.

•	Comemoração do Dia Mundial pela Erradicação do Trabalho Infantil. 
DSF 11/6/2005 p. 19351.

•	Questionamentos sobre a eficiência da reforma política como instru-
mento destinado a alterar a estrutura política brasileira. DSF 17/6/2005 
p. 20100.

•	Comentários à saída do Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu. 
DSF 18/6/2005 p. 20265.

•	Comentários aos indícios de corrupção no governo Lula. DSF 
22/6/2005 p. 20451.

•	Considerações sobre as denúncias de corrupção nos governos passado 
e atual (como Líder). DSF 24/6/2005 p. 20816.

•	Balanço dos fatos políticos ocorridos nesta semana. DSF 25/6/2005 p. 
20947.
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•	Preocupação com a investigação das denúncias de corrupção no atual 
governo. DSF 28/6/2005 p. 21035.

•	Considerações sobre os fatos ocorrida após a expulsão de Sua Excelên-
cia do Partido do Trabalhadores. DSF 28/6/2005 p. 21051.

•	Defesa da Ministra Marina Silva e do Deputado João Alfredo em ra-
zão da aprovação do projeto de preservação do Complexo Estuarino 
Lagunar. DSF 29/6/2005 p. 21207.

•	Preocupação, diante do documento que foi produzido pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação Infantil, em pro-
testo pela proposta encaminhada pelo governo federal em relação ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUN-
DEB). DSF 7/7/2005 p. 22362.

•	Obstáculos ao acesso dos membros da CPI dos Correios a documen-
tos importantes para a investigação. Questionamentos ao fato de que 
Fábio Lula da Silva, sem ter capital, seja sócio de uma grande empresa 
de telefonia. DSF 12/7/2005 p. 23011.

•	Apelo para que as instituições públicas disponibilizem os dados neces-
sários para análise dos membros da CPI dos Correios. Denuncia veto, 
por parte da TV Senado, à sua participação nas CPIs. DSF 14/7/2005 
p. 23951.

•	Proposta de que os trabalhos da Casa sejam de segunda a sexta, desta-
cando a importância dos trabalhos das CPIs para o País (como Líder). 
DSF 20/7/2005 p. 24837.

•	Indignação com fatos apurados pela CPI dos Correios, que de-
monstram a guerra entre partidos políticos em conluio com em-
presários articulados com a cúpula do Palácio do Planalto. DSF 
22/7/2005 p. 25128.

•	Apresentação de proposta ao Corregedor do Senado para que deter-
mine à Polícia Federal o monitoramento de todos os telefones de Sua 
Excelência, tendo em vista suspeita de eventuais represálias por sua 
atuação na CPI dos Correios. DSF 26/7/2005 p. 25272.

•	Reflexão a respeito da corrupção no governo federal. DSF 13/8/2005 
p. 27362.

•	Saúda a todos os militantes em marcha pela defesa da ética, não subsi-
diada pelo poder público nem pelo mensalão. DSF 18/8/2005 p. 28065.
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•	Reforça a informação de que a base de apoio do governo impede o 
trabalho da CPMI dos Correios. DSF 18/8/2005 p. 28061.

•	Desilusão de militantes do Partido dos Trabalhadores com os atos de 
corrupção de dirigentes da sigla. DSF 20/8/2005 p. 28512.

•	Preocupação com o resultado das investigações das CPIs, na possibi-
lidade de resultar em uma grande "operação abafa". DSF 30/8/2005 p. 
29232.

•	Desencanto e desesperança da população brasileira com a situação 
política atual do país. A estória de Micaela Bastidas. DSF 3/9/2005 
p. 30080.

•	Cobrança de CPMI instaladas no Congresso Nacional para investi-
gação de denúncias de corrupção no Governo, de apresentação de re-
sultados concretos à sociedade pelas CPMIs. DSF 7/9/2005 p. 30379.

•	Considerações sobre o discurso do Presidente Lula no dia de ontem 
e preocupação com a "solidão" atribuída pela imprensa ao Presidente, 
durante o desfile de 7 de setembro. DSF 9/9/2005 p. 30481.

•	Protesto pelas declarações do Presidente do Peru, Alejandro Toledo. 
Críticas ao atual governo por não enfrentar a questão da publicidade 
de bebidas alcoólicas. DSF 10/9/2005 p. 30512.

•	Manifestação de apoio ao Senador Ney Suassuna. Considerações sobre 
o processo de legalização do PSOL. DSF 20/9/2005 p. 31319.

•	Agradecimentos pela solidariedade recebida em decorrência de episódio 
ocorrido com Sua Excelência na CPMI dos Correios. Protesto pelos 
vetos do Presidente Lula a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2006. DSF 24/9/2005 p. 31937.

•	Homenagem ao Deputado Federal João Alfredo, que passa a integrar 
o PSOL. DSF 24/9/2005 p. 31972.

•	Apoio às reivindicações dos prefeitos reunidos em marcha a Brasília 
(como Líder). DSF 28/9/2005 p. 33178.

•	Registro da filiação de cinco novos integrantes ao PSOL. Considerações 
a respeito das relações do governo federal com o Congresso Nacional 
(como Líder). DSF 30/9/2005 p. 33477.

•	Greve de fome realizada pelo Frei Luiz Flávio, de Barra/BA. Transpo-
sição das águas do rio São Francisco. DSF 1o/10/2005 p. 33627.

•	Trabalhos desenvolvidos pelas CPMIs e a importância do posiciona-
mento da sociedade no acompanhamento dessas atividades. Leitura 
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de carta da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil endereçada 
ao Presidente da República, a respeito da greve de fome realizada pelo 
Frei Luiz Flavio de Cappio, de Barra/BA. DSF 1o/10/2005 p. 33634.

•	Comentário sobre o projeto de lei do Deputado Luiz Carreira em 
tramitação na Câmara dos Deputados sobre a transposição do Rio São 
Francisco. DSF 5/10/2005 p. 33957.

•	Registro da passagem do Dia de São Francisco, na data de hoje. 
Manifestação de solidariedade a Dom Luiz Flávio Cappio, em 
greve de fome na cidade de Barra, na Bahia (como Líder). DSF 
5/10/2005 p. 33927.

•	Considerações sobre o projeto de transposição das águas do rio São 
Francisco. DSF 5/10/2005 p. 33962.

•	Considerações sobre o projeto de transposição das águas do Rio São 
Francisco. DSF 6/10/2005 p. 34084.

•	Defesa de plebiscito a respeito do projeto de transposição das águas do 
Rio São Francisco. DSF 8/10/2005 p. 34603.

•	Importância do debate sobre a questão da publicidade de bebidas alco-
ólicas. DSF 11/10/2005 p. 34735.

•	Solicitação de realização de audiência pública com produtores de fumo 
de Alagoas para definição de política agrícola em relação à convenção 
internacional de combate ao tabagismo. DSF 11/10/2005 p. 34743.

•	Comentários sobre a situação das crianças e dos professores do Brasil, 
por motivo da sessão solene do Senado que se realizará em homenagem 
a estes. DSF 11/10/2005 p. 34739.

•	Questionamentos sobre o Projeto do FUNDEB, que exclui as crianças 
de zero a três anos. DSF 12/10/2005 p. 34928.

•	Responsabiliza o Governo Federal pelo recrudescimento da febre af-
tosa no Brasil, tendo em vista o contingenciamento de recursos. DSF 
18/10/2005 p. 35202.

•	Apelo para a inclusão no Orçamento da União de recursos destinados à 
aquisição de mamógrafos pelos municípios brasileiros. DSF 19/10/2005 
p. 35359.

•	Debate a respeito do referendo sobre o desarmamento. Comentários 
à denúncia publicada hoje na imprensa envolvendo o Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior. Protesto pela exploração de mulheres. DSF 
22/10/2005 p. 35877.
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•	Defesa do povo brasiliense frente ao rótulo de cidade corrupta para 
Brasília. DSF 22/10/2005 p. 35897.

•	Questão de ordem referente a decretação da perda do mandato do 
Senador João Capiberibe. DSF 26/10/2005 p. 36170. 

•	Considerações sobre a desfiliação do Senador Geraldo Mesquita Júnior 
do PSOL. DSF 27/10/2005 p. 37154.

•	Problema da falta de água em Major Isidoro/AL. Homenagem pelo 
transcurso, hoje, do Dia do Servidor Público. DSF 29/10/2005 p. 
37518.

•	Falsa polêmica criada em torno da matéria da revista Veja sobre a suposta 
doação de Cuba à campanha eleitoral do PT em 2002. Considerações 
sobre o papel da direita e da esquerda no país. DSF 2/11/2005 p. 37994.

•	A relação da execução orçamentária com o superávit primário nas áreas 
de saúde e educação. DSF 4/11/2005 p. 38135.

•	Preocupação com a baixa execução orçamentária. Visita do presidente 
George W. Bush ao Brasil. DSF 5/11/2005 p. 38178.

•	Manifestação sobre as palavras do Senador Arthur Virgílio a respeito 
de ameaças contra suas famílias. Leitura de artigo de Carlos Heitor 
Cony, publicado na Folha de S.Paulo, intitulado "A hora das surras". 
DSF 8/11/2005 p. 38374.

•	Apoio às reivindicações dos funcionários temporários da FUNASA e 
da SUCAM. DSF 9/11/2005 p. 38479.

•	Apresentação de requerimento para criação de grupo de trabalho des-
tinado a estudar e propor medidas na área de segurança pública. DSF 
9/11/2005 p. 38475.

•	Questionamentos sobre a execução orçamentária no governo Lula e 
a área de segurança pública (como Líder). DSF 10/11/2005 p. 38733.

•	Considerações sobre o pronunciamento do Senador Osmar Dias. Uti-
lização de medidas provisórias como instrumento legislador (como 
Líder). DSF 11/11/2005 p. 39129.

•	Congratulações às mulheres vencedoras do prêmio Jovem Cientista 
de 2005. DSF 11/11/2005 p. 39147.

•	Solicita esclarecimentos à presidência do Senado sobre a pauta de vo-
tações do dia. DSF 11/11/2005 p. 38956.

•	Considerações sobre a ausência de recursos orçamentários em 
2005 para ações do Ministério da Educação e sobre a incompe-
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tência do governo federal na gestão da segurança pública. DSF 
15/11/2005 p. 39443.

•	Registra que os Senadores assinaram em manifesto para solicitar ao 
governo que reabra as negociações com os professores e funcionários 
das Universidades Federais. DSF 18/11/2005 p. 39938.

•	Considerações sobre a execução orçamentária do governo. Audiência 
do Ministro Palocci na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. 
DSF 18/11/2005 p. 39935.

•	Saudação a todos os movimentos que lutam em favor dos negros do 
País, especialmente as comunidades descendentes de quilombos. DSF 
23/11/2005 p. 40602.

•	Contesta as decisões da justiça contaminadas por interesses políticos. 
DSF 25/11/2005 p. 41186.

•	Crise política no Brasil. Morte do ambientalista Franselmo, que ateou 
fogo ao próprio corpo em defesa do Pantanal. DSF 26/11/2005 p. 41293.

•	Análise da crise do sistema penitenciário brasileiro, no momento da 
transferência de Fernandinho Beira-Mar para o Estado de Alagoas. DSF 
29/11/2005 p. 41558.

•	Considerações sobre a defesa do ex-ministro José Dirceu, junto ao 
Supremo Tribunal Federal (como Líder). DSF 30/11/2005 p. 41837.

•	Registro do assassinato de Jaelson dos Santos, dirigente do Movimento 
dos Sem Terra de Alagoas, ocorrido ontem. Críticas ao governo por não 
enfrentar o problema da reforma agrária (como Líder). DSF 1o/12/2005 
p. 42018.

•	Solicitação para que seja implantada a Comissão especial para tratar de 
assuntos de segurança pública. DSF 1o/12/2005 p. 42034.

•	Homenagem ao jornalista Jorge Oliveira, pelo recebimento da estatueta 
do prêmio Menção Honrosa, no Festival de Cinema de Brasília, pelo 
filme "O poeta e o capitão". DSF 1o/12/2005 p. 42050.

•	Justificativas a requerimento de autoria de Sua Excelência de homena-
gens póstumas ao Monsenhor Murilo de Sá Barreto. DSF 6/12/2005 
p. 42873.

•	Críticas à forma de liberação de recursos pelo governo para as emen-
das dos parlamentares ao Orçamento da União (como Líder). DSF 
7/12/2005 p. 42956.
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•	Considerações sobre os pronunciamentos do presidente Lula, que in-
siste em dizer desconhecer a corrupção em seu governo (como Líder). 
DSF 8/12/2005 p. 43119.

•	Leitura de passagens da Bíblia e citação de Jesus como lição para os dias 
de hoje. DSF 16/12/2005 p. 45314.

•	Encerramento da sessão legislativa. DSF 16/12/2005 p. 45353.
•	Necessidade de discussão sobre os projetos de abertura de crédito a 

serem apreciados pela Comissão Representativa. DCN 21/12/2005 p. 
16690.

•	Questionamentos sobre a convocação extraordinária do Congresso 
Nacional. DSF 17/1/2006 p. 157.

•	Questiona a forma como a mesa trata a concessão do uso da palavra. 
DSF 17/1/2006 p. 153.

•	Parabeniza a iniciativa do Senador Antero Paes de Barros de concessão 
do título de Professor Honoris Causa da Universidade do Legislativo 
– UNILEGIS, ao Senador Ramez Tebet. DSF 18/1/2006 p. 562.

•	Sugestão, em reunião realizada hoje pelo colégio de Líderes, da inclusão 
de projeto de sua autoria que trata da modificação da Lei de Impro-
bidade Administrativa, na convocação extraordinária do Congresso 
Nacional. DSF 18/1/2006 p. 526.

•	Registro da presença de artistas, músicos e compositores na Casa, res-
saltando que o projeto que trata dos direitos autorais não está incluído 
na pauta da convocação extraordinária (como Líder). DSF 18/1/2006 
p. 538.

•	Homenagem ao Ministro Carlos Velloso, que se aposenta compulso-
riamente do Supremo Tribunal Federal. DSF 20/1/2006 p. 1137.

•	Esclarecimentos sobre os critérios adotados para elaboração das emen-
das individuais de Sua Excelência ao Orçamento Geral. Solicita trans-
crição de diversas matérias divulgadas recentemente sobre a atuação de 
Sua Excelência (como Líder). DSF 20/1/2006 p. 1186.

•	Consulta do PSOL aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, sobre a legalidade e a legitimidade da liberação da segun-
da parcela de salário da convocação extraordinária. Sugestão de Vossa 
Excelência para que a CPI dos Correios dê continuidade ao que foi 
paralisado na CPI do Mensalão. DSF 21/1/2006 p. 1380.
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•	Manifesta tristeza ao ver fotos do ex-prefeito Celso Daniel, em revista 
de circulação nacional. Considerações sobre o valor do novo salário-
-mínimo (como Líder). DSF 25/1/2006 p. 1732.

•	Leitura de Nota elaborada pela bancada de deputados e senadores do 
PSol, entregue aos Presidentes do Senado e da Câmara, sobre o pa-
gamento da remuneração extraordinária aos parlamentares, durante a 
convocação extraordinária (como Líder). DSF 26/1/2006 p. 1855.

•	Homenagem pela passagem do Dia dos Carteiros, na data de ontem 
(como Líder). DSF 27/1/2006 p. 2304.

•	Associa-se as homenagens prestadas ao Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto. DSF 28/1/2006 p. 2382.

•	Histórico da eleição de Sua Excelência para o Senado Federal. Consi-
derações sobre a situação social do País. DSF 1o/2/2006 p. 2628.

•	Manifestação sobre a CPMI dos Correios. DSF 2/2/2006 p. 2749.
•	Farsa do atual Governo em alegar que rompeu com o FMI. Críticas à 

política econômica em vigor no País. DSF 3/2/2006 p. 2993.
•	Homenagem aos 10 anos de TV Senado. DSF 4/2/2006 p. 3130.
•	Homenagem de pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Ri-

beiro Jereissati. DSF 3/2/2006 p. 2998.
•	Registro de que o PSOL apresentou requerimentos à CPMI dos Cor-

reios no sentido de apurar denúncias de corrupção, seja no Governo 
Lula, seja no Governo FHC ou em qualquer outro governo. DSF 
7/2/2006 p. 3246.

•	Considerações sobre o valor do salário-mínimo (como Líder). DSF 
8/2/2006 p. 3422.

•	Defesa da realização de audiências públicas para debater sobre o pro-
jeto dos Senadores Renan Calheiros e Fernando Bezerra, que altera a 
legislação cambial do país (como Líder). DSF 9/2/2006 p. 3630.

•	Homenagem à irmã Dorothy Stang e aos 10 anos da TV Senado. So-
lidariedade ao depoimento corajoso da Sra. Soraia, na CPI dos Bingos. 
Reflexão a respeito dos gastos nas campanhas políticas (como Líder). 
DSF 10/2/2006 p. 3821.

•	Homenagem aos aposentados e pensionistas brasileiros. DSF 14/2/2006 
p. 4610.

•	Argumentação sobre a questão do Fundeb e a alegada urgência para a 
sua aprovação (como Líder). DSF 15/2/2006 p. 4746.
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•	Denuncia boatos de que o PSOL está impedindo os funcionários do 
Senado de receber suas férias. DSF 15/2/2006 p. 4738.

•	Homenagem à Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo lançamento do 
livro Infância e Parlamento. Críticas ao governo Lula. DSF 21/2/2006 
p. 5642.

•	Considerações sobre o valor do salário-mínimo. DSF 22/2/2006 
p. 5780.

•	Comentários sobre a viagem do Presidente Lula ao Estado de Alagoas. 
Posicionamento contrário à transferência de renda do setor produtivo 
para o financeiro (como Líder). DSF 23/2/2006 p. 6189.

•	Defende que as transmissões da TV Senado sejam traduzidas para a 
linguagem de sinais, beneficiando os surdos-mudos. DSF 25/2/2006 
p. 6618.

•	Considerações sobre o acordo da Telemar com a empresa Gamecorp, 
que tem como um dos sócios o filho do presidente Lula (como Líder). 
DSF 3/3/2006 p. 6683.

•	Ausência em Plenário de Senadores da base governista, que poderiam 
comentar as acusações e denúncias contra a administração do Presiden-
te Lula. Críticas à política econômica e ética do atual Governo. DSF 
4/3/2006 p. 6750.

•	Explicações sobre a posição do PSOL, com relação à polêmica da ver-
ticalização (como Líder). DSF 8/3/2006 p. 7080.

•	Saúda a presença no plenário dos guerreiros e das guerreiras do Pro-
grama de Reabilitação do Lesado Medular da Rede Sarah de Brasília. 
DSF 8/3/2006 p. 7088.

•	Trata da "legispirataria". DSF 8/3/2006 p. 7106.
•	Comemoração do Dia Internacional da Mulher e entrega dos Diplo-

mas Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Sras. Elizabeth Altino Teixeira, 
Geraldina Pereira de Oliveira, Jupyra Barbosa Ghedini, Pajé Iauanaua 
Raimunda Putani e Rosmary Correa. DCN 10/3/2006 p. 486.

•	Referências ao pronunciamento feito hoje pelo Senador Pedro Simon. 
Considerações a respeito da dívida dos pequenos e médios produtores 
rurais. DSF 11/3/2006 p. 7569.

•	Considerações sobre o pronunciamento do Senador Antero Paes de 
Barros. Polêmica sobre o impacto da elevação do salário-mínimo sobre 
a folha de pessoal do setor público. DSF 14/3/2006 p. 7736.
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•	Necessidade de se dar credibilidade às denúncias contra o Ministro 
Antônio Palocci, em razão do número de pessoas envolvidas na questão 
(como Líder). DSF 15/3/2006 p. 7837.

•	Indignação com o silêncio do publicitário Duda Mendonça no depoi-
mento prestado na CPI dos Correios (como Líder). DSF 16/3/2006 
p. 8223.

•	Homenagem ao caseiro Francenildo Santos Costa, o Nildo, pelo seu 
depoimento na CPI dos Bingos, confirmando as denúncias contra o 
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci (como Líder). DSF 17/3/2006 
p. 8540.

•	Cobra do filho do presidente Lula, do presidente do SEBRAE e de 
outros que estão diretamente denunciados como partícipes dos cri-
mes contra a Administração Pública que tenham um gesto democrá-
tico e autorizem a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico. DSF 
22/3/2006 p. 8904.

•	Comentários sobre o documentário intitulado "Falcão – Os meninos 
do Crime", transmitido pela Rede Globo, no último domingo (como 
Líder). DSF 22/3/2006 p. 8894.

•	Preocupação com a postura da Líder do PT, Senadora Ideli Salvatti. 
DSF 22/3/2006 p. 8913.

•	Homenagem à Campanha da Fraternidade da CNBB de 2006. DSF 
23/3/2006 p. 9088.

•	Protestos contra a investigação que a Polícia Federal está fazendo para 
apurar a possibilidade de o caseiro Francenildo dos Santos Costa ter 
feito lavagem de dinheiro. DSF 24/3/2006 p. 9374. REP DSF 24/3/2006 
p. 9381.

•	Repúdio contra a atitude do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, 
com relação à quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo. DSF 
29/3/2006 p. 9788.

•	Homenagem de pesar pelo falecimento de Adriano de Souza Batista, 
dirigente estadual do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Te-
légrafos na Paraíba. DSF 31/3/2006 p. 10492.

•	Homenagem aos 80 anos do grande poeta Thiago de Mello. DSF 
31/3/2006 p. 10493.
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•	Contesta o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos 
Correios no que diz respeito ao tratamento dado ao presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (como Líder). DSF 31/3/2006 p. 10453.

•	Encaminhamento de requerimento de voto de aplauso à Igreja Ad-
ventista do Sétimo dia, pela campanha Projeto + Vida, para doação de 
sangue. DSF 31/3/2006 p. 10465.

•	Comentários sobre notícias veiculadas pela mídia a respeito do Minis-
tério da Saúde. Apelo ao governo no sentido de que não leiloe o cargo 
de Ministro da Saúde, tendo em vista a situação da saúde em todo o 
País (como Líder). DSF 4/4/2006 p. 10770.

•	Considerações sobre a discussão do relatório final da CPMI dos Cor-
reios (como Líder). DSF 5/4/2006 p. 10969.

•	Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Isabel Victoria de Mattos Pereira 
do Carmo Ribeiro, mãe do Senador Arthur Virgílio. DSF 5/4/2006 p. 
10950.

•	Considerações sobre o relatório final da CPMI dos Correios. DSF 
7/4/2006 p. 11276.

•	Reflexão sobre o significado da Páscoa, festa cristã que celebra a ressur-
reição de Jesus Cristo (como Líder). DSF 12/4/2006 p. 11860.

•	Críticas à permanência de políticas sociais assistencialistas do governo, 
confundindo a população de baixa renda. DSF 18/4/2006 p. 12039.

•	Amparo Constitucional para abertura de processo contra o Presiden-
te da República por crime de responsabilidade (como Líder). DSF 
19/4/2006 p. 12164.

•	Situação dos povos indígenas no País, especialmente em Alagoas. DSF 
21/4/2006 p. 12862.

•	Defende a vinda do Ministro Márcio Thomaz Bastos ao Senado. DSF 
21/4/2006 p. 12861.

•	Considerações sobre matéria do jornal Correio Braziliense do último 
domingo, que traz dados alarmantes sobre a situação das crianças e 
adolescentes no Brasil. DSF 26/4/2006 p. 13205.

•	Elogios às propostas apresentadas pela Confederação Nacional dos Mu-
nicípios, com um novo modelo de pacto federativo de distribuição 
tributária e fiscal para o Brasil. DSF 28/4/2006 p. 13672.
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•	Comentários sobre a decisão do Presidente Evo Morales em cumprir 
seu compromisso de campanha no sentido de nacionalizar a produção 
do gás natural e do petróleo daquele país. DSF 5/5/2006 p. 14669.

•	Considerações a respeito da nacionalização dos hidrocarbonetos na 
Bolívia. DSF 12/5/2006 p. 16240.

•	Comentários sobre o mar de sangue a que o Brasil assistiu estarrecido, 
atestando a crise da segurança pública e do sistema penitenciário bra-
sileiros (como Líder). DSF 16/5/2006 p. 16595.

•	Problema da segurança pública no Brasil e a busca de soluções para 
resolvê-lo (como Líder). DSF 17/5/2006 p. 16738.

•	Apresentação de propostas concretas, de baixo custo e de alto impacto 
social para o enfrentamento da questão da violência no País (como 
Líder). DSF 19/5/2006 p. 17380.

•	Contestação da tese que a violência é responsabilidade de toda a socie-
dade brasileira. DSF 20/5/2006 p. 17512.

•	Protesto pelo tratamento dispensado pelo governo federal ao setor agrí-
cola. Apelo no sentido de que se garantam a correção das distorções do 
saldo devedor dos produtores, a viabilização do zoneamento agrícola e 
a repactuação das dívidas. DSF 30/5/2006 p. 18349.

•	Defesa da aprovação de projetos destinados ao desenvolvimento de 
políticas sociais de atendimento às crianças e adolescentes (como Líder). 
DSF 1o/6/2006 p. 18611.

•	Registro da reapresentação de requerimento, solicitando a instalação da 
CPI dos "Sanguessugas". Voto de louvor à jornalista Ana Beatriz Mag-
no, do jornal Correio Braziliense, autora do suplemento intitulado "Os 
órfãos da guerra", sobre a vida de muitas crianças e jovens que perderam 
seus pais, vítimas da violência. DSF 2/6/2006 p. 18906.

•	A execução orçamentária do governo federal nas áreas de saúde, edu-
cação e segurança pública. Apelo pela instalação da CPI dos "sangues-
sugas". DSF 3/6/2006 p. 19003.

•	Saudação à presença do Embaixador da República Popular da China 
no Brasil, Sr. Chen Duqing, a Deputada He Yehui e ao restante da 
delegação chinesa. DSF 3/6/2006 p. 18989.

•	Repúdio ao ato de vandalismo praticado por manifestantes do Mo-
vimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) nas dependências da 
Câmara dos Deputados (como Líder). DSF 7/6/2006 p. 19225.
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•	Vandalismo promovido pelo Movimento de Libertação dos Sem Terra 
(MLST) nas dependências da Câmara dos Deputados. DSF 7/6/2006 
p. 13180.

•	Considerações ao pronunciamento do Senador Romeu Tuma. Regis-
tra posição do PSOL sobre instalação da CPI das Sanguessugas. DSF 
8/6/2006 p. 19441.

•	Considerações sobre a política econômica do governo Lula (como Lí-
der). DSF 9/6/2006 p. 19843.

•	Esclarecimentos sobre a ação na justiça, de autoria do partido PSOL, 
para suspender o segundo pagamento da convocação extraordinária 
dos deputados e senadores. DSF 15/6/2006 p. 20514.

•	Solicita ao órgão de comunicação do Senado esclarecimentos sobre 
a não repetição da sessão plenária pela TV Senado. DSF 20/6/2006 
p. 20753.

•	Voto de louvor ao jornal Gazeta de Alagoas pela reportagem "Crimes 
Cruéis e Fatais". Preocupação com o aumento da violência no País. 
DSF 20/6/2006 p. 20755. 

•	Informa ao Senador Antonio Carlos Magalhães que vai encaminhar 
sua solicitação para que o Jornal do Senado publique a foto do presidente 
Luis Inácio Lula da Silva. DSF 20/6/2006 p. 20753.

•	Associa-se às homenagens pelo aniversário do município de Imbituba, 
em Santa Catarina. DSF 22/6/2006 p. 21166.

•	Reverência à memória de Leonel de Moura Brizola, pelo transcurso do 
segundo ano de seu falecimento. DSF 22/6/2006 p. 21079.

•	Comparação entre os índices econômicos apresentados pelos governos 
Lula e Fernando Henrique Cardoso. Participação de Sua Excelência 
em evento organizado por entidades relacionadas ao turismo. DSF 
24/6/2006 p. 21493.

•	Registro da passagem, na data de hoje, do Dia Mundial de Combate 
à Tortura, ressaltando a realidade do sistema prisional brasileiro. DSF 
27/6/2006 p. 21635.

•	Elogios à decisão corajosa da Diretoria do Senado, na pessoa do primei-
ro Secretário, que estabeleceu decisão importante referente à inclusão 
da senhora Cláudia Helena Gurgel, como dependente da Servidora 
Silvia Del Valle Gomide, na qualidade de companheira, excluindo todas 
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as formas de preconceito contra a união de pessoas do mesmo sexo. 
DSF 28/6/2006 p. 21720.

•	Críticas aos discursos de campanha do Presidente Lula. DSF 1o/7/2006 
p. 22073.

•	Leitura de carta da Frente Nacional por um Sistema Democrático de 
Rádio e TV Digital. DSF 1o/7/2006 p. 22077.

•	Avaliação das dificuldades envolvidas em uma campanha eleitoral no 
Brasil. DSF 8/7/2006 p. 23157.

•	Considerações sobre os trabalhos da CPMI da "Operação Sanguessuga" 
(como Líder). DSF 13/7/2006 p. 23913.

•	Crise na área de segurança pública em todo o País, especialmente no 
Estado de São Paulo. DSF 14/7/2006 p. 24203.

•	Publicação do documento "Sistema Penitenciário no Brasil – dados 
consolidados". DSF 14/7/2006 p. 24240.

•	Solidariza-se com os brasileiros vítimas do crime organizado e do ban-
ditismo político. DSF 15/7/2006 p. 24410.

•	Defesa de mudanças na política econômica brasileira, como a redução 
na taxa de juros e revisão na tributação imposta à classe média. Acusa o 
governo federal de ser o responsável pelo desinteresse para a realização 
da reforma tributária. DSF 19/7/2006 p. 24467.

•	Apresentação de dados sobre a execução orçamentária e questionamen-
tos sobre a CPI dos "Sanguessugas". DSF 27/7/2006 p. 25348.

•	Considerações sobre os trabalhos da CPMI dos Sanguessugas (como 
Líder). DSF 3/8/2006 p. 25872.

•	Defesa da elaboração de um Orçamento transparente e a garantia de sua 
execução impositiva, para diminuir a corrupção pública. DSF 10/8/2006 
p. 28520.

•	Questionamentos sobre a política econômica do atual governo. DSF 
23/8/2006 p. 27345.

•	Omissão do governo Lula na área de segurança pública. DSF 6/9/2006 
p. 27997.

•	Transcrição de carta com propostas de entidades e ativistas do movi-
mento social ligado à questão da pessoa com deficiência do Distrito 
Federal. DSF 9/9/2006 p. 28607.
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•	Considerações sobre as eleições de 2006 e a posição do PSOL. Agra-
decimentos ao povo brasileiro pela delicadeza e atenção com que Sua 
Excelência foi cercada durante a campanha. DSF 4/10/2006 p. 30125.

•	Apelo para que a cozinheira Zildete Leite dos Reis, testemunha da CPI 
dos Bingos, receba proteção policial por estar sendo ameaçada de morte 
(como Líder). DSF 5/10/2006 p. 30324.

•	Protesto contra matéria pejorativa à pessoa de Sua Excelência, veiculada 
pela internet. DSF 12/10/2006 p. 30829.

•	Registra o prazo até o dia primeiro de novembro próximo para recebi-
mento das indicações ao Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. DSF 
12/10/2006 p. 30839.

•	Continuação do protesto contra matéria pejorativa à sua pessoa. DSF 
12/10/2006 p. 30830.

•	Esclarecimentos sobre a importância da adequação dos recursos libe-
rados para hospitais públicos de acordo com a demanda de pacientes. 
DSF 25/10/2006 p. 32796.

•	Referências aos discursos propondo a união entre os partidos políticos 
pelo bem do Brasil. DSF 2/11/2006 p. 33302.

•	Critica qualquer generalização feita sobre a atuação da TV Senado e 
apoia a proposta de um levantamento do tempo destinado a cada se-
nador. DSF 9/11/2006 p. 33962.

•	Apelo para que a Liderança do PT na Câmara tenha sensibilidade de 
cumprir a palavra da Liderança do Governo e do PT no Senado e votar 
imediatamente naquela Casa o projeto do Senador Rodolpho Touri-
nho, relacionado a agentes comunitários de saúde. DSF 29/11/2006 11 
2006 p. 35957.

•	Homenagem aos evangélicos pelo Dia do Evangélico. DSF 1o/12/2006 
p. 36410.

•	Reiteração da solicitação constante do Requerimento 140, de 2006, 
da autoria de S. Exa, encaminhado ao Ministério da Fazenda. DSF 
7/12/2006 p. 37281.

•	Protesto contra a incompetência e irresponsabilidade do governo na 
gestão do tráfego aéreo. DSF 7/12/2006 p. 37296.

•	Despedida do Senado Federal, em razão do término do mandato de 
Sua Excelência em janeiro vindouro, como Senadora da República. 
DSF 14/12/2006 p. 38478.
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•	Parabeniza a sociedade brasileira que fez com que as Mesas do Senado e 
da Câmara recuassem no aumento salarial para os parlamentares (como 
Líder). DSF 20/12/2006 p. 39205.

PROPOSIÇÕES:

DEN 7/2001 de 2/8/2001 – Requerem ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar: 1) com amparo no art. 17 da Resolução no 20, de 1993, 
que promova a apuração preliminar e sumária dos fatos arrolados na 
matéria intitulada "As provas do crime do Banpará", Publicado pela 
revista Veja, edição no 1709, de 18 de julho de 2001, em desfavor do 
Senador Jader Barbalho; 2) que delibere pelo apoio à aprovação do 
Requerimento no 53, de 2001, em tramitação na CCJ, que requer ao 
Ministro de Estado da Fazenda o envio ao Senado Federal, por inter-
médio do Banco Central, de relatórios referentes a irregularidades no 
Banpará no período 1984/1987. (Apenso – V)

PDS 2/2003, de 21/2/2003 – Convoca plebiscito sobre a autonomia 
do Banco Central do Brasil.

PDS 45/2000, de 1o/3/2000 – Convoca plebiscito nacional sobre a 
desestatização das hidrelétricas.

PDS 47/1999, de 13/4/1999 – Dispõe sobre a convocação de ple-
biscito acerca da desestatização da Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco – CHESF.

PEC 9/2001, de 9/5/2001 – Democratiza o processo legislativo por 
meio de alteração nos artigos 14, 60, 65, 66 e 150, modificando a siste-
mática de promulgação de projetos de lei e de emendas à Constituição 
e criando o instituto do referendo de ofício a partir de requerimento 
de grupo de Deputados Federais ou de Senadores.

PEC 16/1999, de 24/3/1999 – Altera a redação do parágrafo 1o do art. 
99 e o art. 168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para os 
poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações das respectivas 
propostas orçamentárias.

PEC 40/2000, de 10/10/2000 – Dispõe sobre a obrigatoriedade e gra-
tuidade da educação infantil para crianças de zero a seis anos de idade.

PET 5/2002, de 3/9/2002 – Requerem, ao Presidente do Senado Fe-
deral, seja tornada nula de pleno direito a sessão do Senado Federal 
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realizada no dia 28 de agosto de 2002, bem como os atos nela havidos, 
pela quebra de compromisso votado em Plenário.

PET 7/2003, de 5/8/2003 – Requer, ao Presidente do Senado Fede-
ral, sejam tomadas as medidas necessárias, tendo em vista a violência 
física e moral de que foi vítima, no último dia 1o de agosto de 2003, 
no prédio do INSS, em Brasília/DF.

PFS 3/2001, de 28/11/2001 – Requerem a instauração de procedi-
mento de fiscalização e controle das obras de implantação do Metrô 
do Distrito Federal, parcialmente financiadas com recursos da União, 
com o objetivo de acompanhar todas as fases da auditoria a ser reali-
zada pelo Tribunal de Contas da União por solicitação da Comissão 
de Fiscalização e Controle – CFC, conforme Requerimento no 48, de 
2001 – CFC e Requerimento no 662, de 2001.

PLS 160/2001, de 4/9/2001 – Concede anistia das dívidas de custeio 
de produtores rurais referentes a contratos celebrados desde a safra 
1997/98, cujas atividades financiadas foram afetadas por fenômenos 
climáticos atípicos e institui crédito de manutenção para mini e pe-
quenos produtores do semiárido e de outras regiões, e dá outras pro-
vidências.

PLS 173/2000, de 14/6/2000 – Cancela as dívidas de países pobres 
com o Brasil.

PLS 212/2000, de 14/9/2000 – Concede remissão total de créditos 
externos da União e dá outras providências.

PLS 214/2000, de 14/9/2000 – Altera a redação do artigo 13 da Lei no 
8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública di-
reta, indireta ou fundacional" e dá outras providências.

PLS 218/2000, de 19/9/2000 – Altera dispositivos da Lei no 9.491, de 
9 de setembro de 1997, que dispõe sobre procedimentos relativos ao 
Programa Nacional de Desestatização.

PLS 224/2000, de 9/10/2000 – Torna obrigatório um percentual de 
edição de livros e revistas em Braile e dá outras providências.

PLS 231/2003, de 5/6/2003 – Corrige distorções na correção dos cál-
culos dos financiamentos rurais passados, regula suas execuções e dá 
outras providências.
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PLS 314/1999, de 6/5/1999 – Denomina "Aeroporto Campo dos Pal-
mares – Zumbi e Dandora" o Aeroporto Campo dos Palmares, em 
Maceió, no Estado de Alagoas.

PLS 44/2000, de 23/2/2000 – Cria instrumento de redistribuição do 
Fundo de Participação dos Estados para entes da federação que sofram 
os efeitos da desertificação e dá outras providências.

PRS 4/2001, de 16/2/2001 – Altera o artigo 88 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e o artigo 5o da Resolução no 46 de 1993. (Deter-
mina que o presidente e o vice-presidente da Comissão de Fiscalização 
e Controle sejam eleitos dentre senadores da bancada de oposição ao 
Governo).

PRS 10/2002, de 2/4/2002 – Dispõe sobre o limite de comprome-
timento da receita líquida real do Estado do Rio Grande do Sul, no 
contexto da implementação do contrato de que trata a Resolução no 
64, de 1998, do Senado Federal.

PRS 16/2003, de 8/5/2003 – Denomina "Campus Universitário Sena-
dor Lauro Campos" a sede da Universidade do Legislativo Brasileiro 
– UNILEGIS, em Brasília, Distrito Federal.

RED 1o/2000, de 12/12/2000 – Requerem ao conselho de ética e deco-
ro parlamentar sejam procedidas às diligências e instrução probatória 
que entender necessárias para a apuração das graves denúncias e das 
responsabilidades e consequente aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis, trazidas em debates, na Sessão do dia 6 de dezembro de 2000. 
(Volume – III).

RQF 15/2002, de 27/11/2002 – Requer investigação e apuração de 
indícios de irregularidades nas negociações de terras públicas, envol-
vendo autoridades do Distrito Federal.

RQR 2/2000, de 10/7/2000 – Solicita o pronunciamento dessa ilustre 
comissão sobre declarações e fatos publicados pelos jornais da grande 
imprensa nacional envolvendo o ex-secretário-geral da Presidência da 
República, Eduardo Jorge Caldas Pereira.

RQR 5/2000, de 18/7/2000 – Solicita pronunciamento dessa Comis-
são sobre as notícias veiculadas em vários jornais do país, principal-
mente no jornal Folha S.Paulo e Correio Brazilense, envolvendo o atual 
e o ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus An-
tônio Rodrigues Tavares e Andrea Sandro Calabi, respectivamente, 
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na liberação de verbas orçamentárias para a construção do Fórum 
Trabalhista de São Paulo.

RQS 73/2000, de 22/2/2000 – Solicita ao Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário informações sobre o cadastro fundiário do INCRA.

RQS 102/2001, de 19/3/2001 – Requer ao Ministro de Minas e Ener-
gia informações sobre o relatório referente às novas normas e proce-
dimentos de acidentes da Petrobras.

RQS 106/2000, de 14/3/2000 – Solicita ao Ministro das Relações Ex-
teriores informações sobre o relatório que está sendo analisado pelo 
Parlamento Europeu, e que apresenta os resultados de investigação 
dirigida pela rede de espionagem da NSA – Agência Nacional de Se-
gurança dos EUA chamada "Echelon” sobre a licitação realizada pelo 
governo brasileiro para a contratação de empresa fornecedora de bens 
e serviços para o Projeto Sivam e sobre a privatização de empresas 
estatais de telecomunicações.

RQS 1.098/2003, de 11/11/2003 – Requer, nos termos dos artigos 50, 
§ 2o da Constituição Federal, e dos artigos 215 e 216-I e IV do Regi-
mento Interno do Senado Federal, seja efetuado pedido de informa-
ções ao Ministro de Estado da Previdência Social sobre a contribuição 
previdenciária para apreciação da Proposta de Emenda à Constituição 
(Reforma Previdenciária) submetida à apreciação da Casa e esclarecer 
questionamentos elaborados face às indagações dos Srs. Senadores 
presentes nas Audiências Públicas na CCJ que se fizeram insatisfa-
tórias.

RQS 117/2000, de 20/3/2000 – Solicita ao Tribunal de Contas da 
União a realização de auditoria nos contratos de refinanciamento da 
dívida, firmados entre o Estado de Alagoas e a União.

RQS 123/2001, de 27/3/2001 – Requer ao Ministro de Minas e Ener-
gia informações sobre as atividades do Conselho Nacional de Políticas 
Energéticas – CNPE, as propostas de uso dos recursos energéticos e 
especialmente a exploração de petróleo pela Petrobras.

RQS 124/2001, de 27/3/2001 – Requer ao Ministro de Minas e Ener-
gia informações sobre a terceira rodada de Licitações de Blocos e sobre 
as próximas licitações planejadas pela Agência Nacional de Petróleo 
– ANP.
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RQS 169/2000, de 6/4/2000 – Solicita ao Ministro da Educação in-
formações sobre as concessões de autorizações para funcionamento 
de instituições de ensino superior.

RQS 188/1999, de 22/4/1999 – Solicitando a criação de uma comissão 
de cinco senadores, com o objetivo de realizar diligências nos muni-
cípios visitados pela comissão parlamentar de inquérito criada através 
do Requerimento no 1, de 1996-CN, com a finalidade de apurar as 
denúncias contidas na reportagem da revista Veja do dia 30 de agosto 
de 1995, sobre o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil.

RQS 221/2003, de 15/4/2003 – Requer, com base no artigo 50, § 
2o., da Constituição Federal, e no artigo 216, Inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da 
Justiça sobre estudo que determinou as prioridades de ações da Polícia 
Federal (PF) para o período de 2003-2006.

RQS 237/2002, de 8/5/2002 – Requer seja solicitado ao Ministro de 
Estado da Fazenda informações sobre o pagamento de serviços da dí-
vida brasileira e os pagamentos efetuados ao Grupo Banco Mundial, 
entre os anos de 1990 e 2002, a serem obtidas junto à Secretaria do 
Tesouro Nacional e ao Banco Central.

RQS 248/1999, de 18/5/1999 – Solicita, de acordo com as tradições 
da Casa, homenagens pelo falecimento do jornalista Noaldo Dantas.

RQS 259/2002, de 15/5/2002 – Requer apresentação de condolências 
à família pelo falecimento da Irmã Helena, ocorrido no dia 5 de maio 
de 2002, nascida na cidade de Drempt, Holanda, e batizada com o 
nome de Gerharda Maria Bendino Vredegoor, chegou no Brasil em 
1971, estabelecendo-se no Estado de Alagoas, onde desenvolveu um 
belo trabalho.

RQS 303/2001, de 8/6/2001 – Requer ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão informações sobre acordo de prioridade de em-
préstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

RQS 313/2001, de 13/6/2001 – Requer ao Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social informações junto ao Instituto Na-
cional de Seguridade Social – INSS, no tocante às obrigações sociais 
referentes a seus empregados e à remessa dos respectivos extratos 
mensais, sobre a situação das empresas TV Omega Ltda. e nos anos 
de 1982 a 1999 a TV Manchete Ltda.
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RQS 315/2000, de 6/6/2000 – Solicita ao Ministro da Fazenda infor-
mações sobre empréstimos externos, concedidos pelo Brasil a outros 
países e pessoas jurídicas.

RQS 327/2000, de 12/6/2000 – Solicita informações ao Ministro da 
Defesa, Sr. Geraldo Quintão, sobre o acordo de cooperação militar 
entre o Brasil e os Estados Unidos.

RQS 328/2000, de 12/6/2000 – Solicita ao Ministro das Relações Ex-
teriores informações sobre o acordo de cooperação militar entre o 
Brasil e os Estados Unidos.

RQS 328/2002, de 4/6/2002 – Requer ao Ministro de Defesa, infor-
mações sobre contratos e convênios, incluindo as justificativas e a 
discriminação das atividades celebradas entre o Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial – Centro Tecnológico Aeroespacial – CTA, e a 
Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espacial – FUNCATE, 
para o fornecimento de bolsas de estudos a pessoas para atuarem na 
Divisão de Homologação Civil do CTA.

RQS 422/2001, de 8/8/2001 – Requer ao Ministro da Agricultura e 
Abastecimento informações sobre o parecer jurídico do Departamento 
Jurídico referente ao cumprimento de exigências para a liberação do 
plantio comercial de OGMS (transgênicos).

RQS 44/2001, de 20/2/2001 – Requer a convocação do Ministro da 
Justiça José Gregori, para esclarecer sobre a implementação do Plano 
Nacional de Segurança Pública do Governo Federal.

RQS 46/1999, de 2/3/1999 – Requer, junto ao Ministro Extraordinário 
de Política Fundiária, que sejam remetidos em cópias os documentos 
e informações sobre o “Cédula da Terra”.

RQS 48/2002, de 5/3/2002 – Requer apresentação de condolências 
à família e ao Estado de Alagoas pelo falecimento do ex-deputado 
estadual, ex-secretário de Estado da Saúde e conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de Alagoas, José Bernardes Neto.

RQS 483/1999, de 31/8/1999 – Requer ao Ministro Extraordinário de 
Política Fundiária informações sobre a avaliação do Programa Cédula 
da Terra, realizada por uma equipe de professores da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP.

RQS 49/2001, de 22/2/2001 – Requerem a criação de uma comissão 
de cinco senadores, com o objetivo de realizar diligências na região 
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de fronteira do Brasil com a Colômbia, observando as condições de 
segurança da população brasileira, em face do Plano Colômbia, pa-
trocinado pelos Estados Unidos da América, que poderá trazer riscos 
à população e graves problemas ecológicos na região.

RQS 514/2000, de 5/10/2000 – Solicita informações ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o documento "Documento 
de País", do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

RQS 516/2001, de 18/9/2001 – Requerem seja levada ao conhecimen-
to do Governo brasileiro a posição do Senado Federal, no sentido de 
que a política externa brasileira, em face dos trágicos acontecimentos 
do dia 11 de setembro de 2001, busque desencorajar as nações amigas 
quanto a precipitados atos de retaliação contra populações inocentes, 
a ensejar graves desdobramentos para a paz mundial e o destino da 
Humanidade.

RQS 526/2001, de 21/9/2001 – Requer ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário informações sobre estudos de avaliação do 
programa Cédula da Terra. (Volume – III).

RQS 54/1999, de 3/3/1999 – Requer, nos termos regimentais, seja 
encaminhado ao Ministro da Fazenda pedido de informações sobre a 
execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – 
FNE, no período de 1989 a dezembro de 1998, esclarecendo, especifi-
camente, o volume de recursos transferidos, anualmente, pelo tesouro 
nacional à conta do Fundo, expresso em valores de dezembro de 1998; 
os volumes totais de recursos disponíveis pelo Fundo, anualmente, em 
valores de dezembro de 1998; demonstrativos anuais das aplicações 
financeiras dos recursos do Fundo, em valores de dezembro de 1998, 
alem de outras informações que especifica.

RQS 54/2000, de 4/2/2000 – Solicita informações ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Martus Tavares, sobre os 
documentos "Documento de País" do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e “Estratégia de Assistência ao País" do Banco 
Mundial (BIRD).

RQS 547/2000, de 31/10/2000 – Requer ao Ministério da Fazenda 
informações sobre o perfil dos devedores do Banco do Brasil, as ra-
zões que levaram à inadimplência, as ações que vêm sendo adotadas 
pelo Banco, inclusive de ordem judicial, para minimizar os prejuízos 
causados.
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RQS 549/2000, de 1o/11/2000 – Requer ao Ministério da Fazenda 
informações sobre a arrecadação da CPMF – Contribuição Provisória 
de Movimentação Financeira.

RQS 553/2001, de 2/10/2001 – Requer ao Ministro de Estado da Cul-
tura informações sobre o programa de modernização do Ministério 
da Cultura.

RQS 554/2001, de 2/10/2001 – Requer ao Ministro da Fazenda infor-
mações sobre comunicações do Banco Central do Brasil ao Ministério 
Público, relativas a indícios de crimes contra o sistema financeiro 
praticados por dirigentes estaduais.

RQS 564/2000, de 9/11/2000 – Requer ao Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário informações sobre a contratação de serviços de tercei-
ros de pessoas físicas e jurídicas, diretamente pelo Ministério e pelo 
INCRA, ou indiretamente através de organismos internacionais com 
recursos a eles transferidos.

RQS 565/2000, de 9/11/2000 – Requer ao Ministro do Desenvol-
vimento Agrário informações sobre a contratação de serviços para 
Publicidade e comunicação social de pessoas físicas e jurídicas, dire-
tamente pelo Ministério e pelo INCRA, ou indiretamente através de 
organismos internacionais com recursos a eles transferidos.

RQS 573/2000, de 21/11/2000 – Solicita ao Ministro de Ciência e 
Tecnologia informações sobre contratos e convênios entre o Instituto 
Nacional de Ciência Tecnologia – INPE, e a Fundação de Ciência, 
Aplicações e Tecnologia Especial – FUNCATE. (Vol. VIII fls. 1805 
a 1931).

RQS 593/2000, de 29/11/2000 – Requer a convocação do Senhor Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário, a fim de que, perante o Plenário, 
preste informações sobre as providências tomadas pelo Ministério 
sobre os graves conflitos agrários no Brasil.

RQS 604/1999, de 7/10/1999 – Requer voto de censura ao Senhor 
Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Brasil, pelas decla-
rações feitas a investidores estrangeiros em conferência realizada no 
Conselho das Américas, em Nova York/EUA.

RQS 615/2001, de 23/10/2001 – Requer ao Ministro do Desenvol-
vimento Agrário informações sobre a execução das metas do assenta-
mento de famílias – MDA/INCRA, no exercício 2001.
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RQS 621/1999, de 14/10/1999 – Solicita informações ao Ministro de 
Estado de Orçamento e Gestão, Martus Tavares, sobre a Mensagem 
(SF) no 98/99, no 405/99, na origem, do Poder Executivo, que trata da 
contratação de empréstimo pelo Brasil junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, no valor de US$2,200,000,000.00.

RQS 629/2003, de 5/8/2003 – Requer, com base no artigo 50, § 2o, 
da Constituição Federal, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja solicitado ao Ministro de Estado da Justiça pedido de 
informações sobre ação da Polícia Federal, realizada no último dia 1o 
de agosto de 2003, para desmobilizar manifestação de funcionários do 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em Brasília.

RQS 630/2003, de 5/8/2003 – Requer, com base no artigo 50, § 2o, 
da Constituição Federal, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja solicitado ao Ministro de Estado da Previdência e As-
sistência Social pedido de informações sobre ação da Polícia Federal, 
realizada no último dia 1o de agosto de 2003, para desmobilizar mani-
festação de funcionários do Instituto Nacional de Seguridade Social 
– INSS, em Brasília.

RQS 635/2001, de 31/10/2001 – Requer ao Ministro da Fazenda in-
formações sobre o perfil da dívida do setor agropecuário, a partir de 
1990, a serem obtidas junto aos agentes financeiros e Banco Central, 
incluindo os recursos dos Fundos Constitucionais, Pronaf, Procera, 
Proger Rural e BNDES/Finame.

RQS 651/2001, de 1o/11/2001 – Requer ao Ministro de Estado da 
Saúde informações sobre denúncias veiculadas pela imprensa, rela-
cionadas com atividades ilegais de lobbying e tráfico de influências 
envolvendo funcionários do Ministério.

RQS 662/2001, de 8/11/2001 – Requer seja encaminhada ao Tribunal 
de Contas da União – TCU, solicitação de auditoria no Metrô do Dis-
trito Federal para efeito da verificação dos quantitativos das medições 
de serviços realizados naquela obra e a determinação do custo real da 
parte do empreendimento já implantada.

RQS 670/2002, de 22/11/2002 – Requer ao Ministro da Saúde in-
formações para instruir o Projeto de Lei do Senado no 449, de 1999 
(Lei Orgânica da Saúde), referentes aos hospitais universitários e de 
ensino, sobre o percentual de pacientes cobertos por planos ou seguros 
de saúde, do total de internações por estabelecimento, o montante 
de recursos mensal e anual, em cada estabelecimento, oriundo do 
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ressarcimento financeiro previsto pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001.

RQS 679/2001, de 20/11/2001 – Requer ao Ministro de Minas e Ener-
gia informações sobre a possibilidade de a Chesf planejar a construção 
de barragens no sub-médio São Francisco.

RQS 703/1999, de 16/11/1999 – Solicita ao Tribunal de Contas da 
União informações sobre a auditoria nas contas da Previdência Social.

RQS 71/2000, de 14/2/2000 – Solicita ao Ministro da Fazenda cópia 
de todos documentos relacionados ao Processo no 13802.000402/97-
16, da Igreja Universal do Reino de Deus, contendo pareceres e votos 
dos auditores fiscais, da Delegacia de Julgamentos da Receita Federal 
e do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

RQS 726/1999, de 23/11/1999 – Requer voto de pesar, apresentação 
de condolências à família e ao Estado de Alagoas, pelo falecimento 
do pároco da Catedral Metropolitana de Maceió, Monsenhor José 
Luiz Soares.

RQS 73/2000, de 22/2/2000 – Solicita ao Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário informações sobre o cadastro fundiário do Incra.

RQS 75/1999, de 11/3/1999 – Requer a criação de uma comissão es-
pecial interna, composta de 11 senhores senadores, para, no prazo de 
60 dias, discutir com a sociedade, ministros e juízes a fim de colher 
subsídios para a Reforma do Poder Judiciário.

RQS 88/1999, de 19/3/1999 – Requer sejam solicitadas ao Ministro da 
Fazenda informações sobre o montante do valor de US$252,500,000.00 
(duzentos e cinquenta e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-
americano) previsto no acordo de empréstimo com o BIRD já foi 
liberado; qual o destino destes recursos, caso tenha havido liberação, 
bem como se houve algum acordo com o BIRD que o empréstimo 
de US$252,500,000.00 (duzentos e cinquenta e dois milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americano) destinado aos programas 
sociais do governo pudessem ser utilizados para amortização da dívida.

RQS 96/2000, de 2/3/2000 – Solicita informações ao Ministro da 
Indústria e Comércio sobre produção de veículos movidos a com-
bustíveis renováveis no país.
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RQS 97/2000, de 2/3/2000 – Solicita informações ao Ministro da 
Justiça sobre alterações na Lei no 8989, de 1995, que prejudicam os 
portadores de deficiência física.

RQS 46/2004, de 4/2/2004 – Requer, nos termos do artigo 397, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, para prestar esclarecimentos, perante 
o Plenário do Senado Federal, sobre as ações emergenciais para atender 
os Estados atingidos pelas enchentes.

RQS 47/2004, de 4/2/2004 – Requer, nos termos regimentais, a con-
vocação do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, para prestar 
esclarecimentos ao Senado Federal sobre suas relações com diversas 
rádios.

RQS 45/2004, de 4/2/2004 – Requer, nos termos do artigo 397, in-
ciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o 
Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional, para prestar es-
clarecimentos, perante o Plenário do Senado Federal, sobre a ajuda 
emergencial para os Estados atingidos pelas enchentes que assolam 
vários municípios nordestinos.

RQS 148/2004, de 11/2/2004 – Requer, nos termos do artigo 40 do 
Regimento Interno, seja autorizada ausência dos trabalhos da Casa 
para participar, a convite, do Seminário intitulado “How to finance 
development without debt?”, a realizar-se nas cidades de Amsterdam 
e Bruxelas, no período de 20 a 27 de fevereiro de 2004.

PLS 28/2004, de 4/3/2004 – Fixa o valor do salário mínimo, a partir 
de 1 maio de 2004 e dá outras providências.

RQS 6/2004, de 10/3/2004 – À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, contra decisão do Presidente do Senado Federal de que 
não é da competência da Presidência do Senado indicar membros de 
comissão. Em aditamento à sua questão de ordem solicita interpreta-
ção dos artigos 78 e 145 do Regimento Interno, conforme o § 3o do 
artigo 58 da CF, para considerar desistência a “omissão de partidos 
políticos em fazer a indicação de membros de comissão parlamentar 
de inquérito”, alterando-se a proporcionalidade partidária.

PLS 042/2004, de12/03/2004 – Autoriza a União a consolidar as dí-
vidas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios renegociadas 
através das Leis no 8727, de 1993, e no 9496, de 1996, e dá outras 
providências.
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RQS 315/2004, de 17/3/2004 – Requer, com fulcro no inciso I, do 
artigo 221 do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação de 
condolências às famílias Lisboa, Viana e Martins pelo falecimento do 
Monsenhor Aluísio Viana Martins, ocorrido ontem, dia 16 de março 
de 2004, no município alagoano de Mata Grande.

RQS 314/2004, de 17/3/2004 – Requer, com fulcro no inciso I, do 
artigo 221 do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação de 
condolências às famílias Lisboa, Viana e Martins pelo falecimento do 
Monsenhor Aluísio Viana Martins, ocorrido ontem, dia 16 de março 
de 2004, no município alagoano de Mata Grande.

PLS 067/2004, de 30/3/2004 – Altera a Lei no 8080, de 19 de setembro 
de 1990, para vedar a fixação de teto financeiro para o pagamento de 
hospitais públicos ou de ensino.

RQS 413/2004, de 7/4/2004 – Requer, nos termos do inciso II, letra 
“b”, do artigo 215 do Regimento Interno do Senado Federal, parecer 
da Advocacia do Senado Federal a respeito da existência ou não de 
dispositivo legal que regulamente a inclusão, na declaração de Impos-
to de Renda Pessoa Física, das verbas indenizatórias recebidas pelos 
Senadores e Deputados Federais.

RQS 1096/2004, de 8/7/2004 – Requerem, nos termos do art. 74, 
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma 
comissão externa com o objetivo de acompanhar o processo de or-
ganização e realização do “referendum” que deverá ratificar ou não o 
mandato do presidente Hugo Chávez, na Venezuela.

RQS 1109/2004, de 2/8/2004 – Requer, com fulcro no inciso I, do 
artigo 221, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação 
de condolências à família pelo falecimento da estilista alagoana Vera 
Arruda, ocorrido sábado último, dia 31 de julho de 2004, na cidade 
de São Paulo.

RQS 1283/2004, de 6/10/2004 – Requer, com fulcro no artigo 50, 
§ 2o, da Constituição Federal e o artigo 216, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento informações acerca do andamento 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância designada por intermé-
dio da Portaria SPOA no 14, de 23/6/2004, referente ao processo no 
21000.005363/2004-43, que versa sobre possíveis irregularidades en-
volvendo servidores daquele Ministério.
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RQS 1369/2004, de 4/11/2004 – Requer, com base no Artigo 50, § 2o 
da Constituição Federal e no Artigo 216, Inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro do Desenvol-
vimento Agrário informações sobre a execução do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário, nos anos de 2003 e 2004.

RQS 1370/2004, de 4/11/2004 – Requer, com base no Artigo 50, § 
2o da Constituição Federal e no Artigo 216, Inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro do Trabalho 
e Emprego informações sobre convênios, registrado no SIAFI sob o 
número 388439, firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural.

PDS 1366/2004, de 1/12/2004 – Autoriza a realização de plebiscito 
sobre a transposição do Rio São Francisco e dá outras providências.

RQS 1596/2004, de 14/12/2004 – Requer, com fulcro no inciso I do 
art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, apresentação de 
condolências à família pelo falecimento de Dom Otávio Aguiar Barbo-
sa, Bispo Emérito de Palmeira dos Índios, ocorrido em 8 de dezembro 
de 2004, no Estado de Alagoas.

RQS 036/2005, de 16/02/2005 – Comunica que estará ausente dos 
trabalhos da Casa no período de 25 de fevereiro a 03 de março de 
2005, no desempenho de missão, representando o Senado Federal, na 
Reunião de Cúpula por um Outro Mundo (Sommet pour um Autre 
Monde – SPAM), promovido pelo Comite por L’Anulation de la Dette 
du Tiers-Monde, a realizar-se na cidade de Amsterdã, Holanda.

PRS 2/2005, de22/2/2005 – Determina a interpretação para a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS das transmissões da TV Senado nos 
termos da Lei no 10.436, de 2002.

RQS 78/2005, de23/2/2005 – Requer, nos termos do art. 216, Inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal e com base no art. 50, 
§ 2o, da Constituição Federal informações ao Procurador-Geral da 
República, Sr. Claúdio Fonteles sobre dossiê referente à violência 
agrária no Estado do Pará.

RQS 81/2005, de 23/2/2005 – Requer, nos termos do art. 50 § 2o, da 
Constituição Federal e no art. 216, Inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal informações ao Ministro de Estado da Justiça, Sr. 
Márcio Thomaz Bastos sobre o dossiê referente à violência agrária 
no Estado do Pará.
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RQS 196/2005, de 28/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 50, § 
2o, da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, Inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Saúde, informações sobre denúncias de intoxicação de 
agentes de saúde da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, por 
inseticidas usadas no combate à dengue e à malária.

RQS 194/2005, de 28/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 50, § 
2o da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, inciso I do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
do Desenvolvimento Agrário informações sobre execução das metas 
de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, nos anos de 2003 e 2004.

RQS 195/2005, de 28/3/2005 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o 
da Constituição Federal e art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Defesa sobre a 
participação de soldados brasileiros em atividades militares no Iraque.

RQS 269/2005, de 14/4/2005 – Requer, com base no Art. 50, § 2o da 
Constituição Federal, e no Art. 216, Inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Previdência So-
cial, Romero Jucá, informações sobre o uso de verbas e recursos da 
Previdência para gerar superávit primário, em 2004.

PLS 117/2005, de 14/4/2005 – Altera a Lei Complementar no 64, de 
18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro de 
parentes até o segundo grau do candidato a Presidente da República, 
Governador de Estado ou do Distrito Federal, Prefeito Municipal e 
Senador como seu vice ou suplente.

RQS 317/2005, de 20/4/2005 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado 
da Fazenda, sobre o processo de negociação entre a PREVI e o Banco 
do Brasil S/A e a Caixa de Previdência dos Funcionários daquele Ban-
co, realizado em 24 de dezembro de 1997.

RQS 318/2005, de 20/4/2005 – Requer, nos termos dos arts. 70 e 
71, inciso IV, da Constituição Federal, combinado com o art. 215, do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja solicitado ao Tribunal de 
Contas da União, inspeção e fiscalização, em caráter de urgência, do 
acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e a Caixa de Previdência 
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dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), celebrado em 24 de 
dezembro de 1997.

PEC 13/2005, de 20/4/2005 – Modifica o artigo 203 da Constituição 
Federal que dispõe sobre “a assistência social prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” 
e dá outras providências. 

PFS 1/2005, de 27/4/2005 – Propõe, nos termos do art. 49, inciso 
X, da Constituição Federal, combinado com o art. 90, inciso IX, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a abertura de procedimento 
investigatório para averiguar os termos do acordo entre o Banco do 
Brasil S/A e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (PREVI), celebrado em 24 de dezembro de 1997.

RQS 614/2005, de 8/6/2005 – Requer, nos termos do Parágrafo 2o do 
Artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o Artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro 
da Justiça informações sobre a Operação Guabiru (possíveis fraudes 
no processo de licitação de merenda escolar), realizada no Estado de 
Alagoas.

RQS 642/2005, de 16/6/2005 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o 
da Constituição Federal e do art. 397, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, a convocação do Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre o funcionamento, propostas 
formuladas e ações realizadas da comissão interministerial referente 
ao Projeto de Lei de Conversão no 20/2003.

PET 7/2005, de 26/7/2005 – Requer da Corregedoria do Senado Fe-
deral o monitoramento de seus telefones pelas razões que relata em 
pronunciamento na Sessão de 25 de julho de 2005.

RQS 819/2005, de 8/8/2005 – Requerem, nos termos dos arts. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento de 
José Aprício Vilela, ocorrido dia 7 de agosto de 2005, em São Paulo.

RQS 830/2005, de 9/8/2005 – Requer, com fulcro no art. 50 § 2o da 
Constituição Federal e no art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Saúde informações 
sobre os trabalhos da comissão destinada a analisar a dimensão de saú-
de pública, tributária e de comunicação social das bebidas alcoólicas.
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RQS 843/2005, de 10/08/2005 – Requer, com base no art. 50, § 2o da 
Constituição Federal, e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Previdência Social, 
Nelson Machado, informações sobre procedimentos adotados pela 
Secretaria de Previdência Complementar em relação à fiscalização 
realizada por aquela Secretaria no ano de 2004, na Fundação Banco 
Central de Previdência Privada (CENTRUS).

RQS 842/2005, de 10/8/2005 – Requer, com base no art. 50, § 2o da 
Constituição Federal, e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Previdência Social, 
Nelson Machado, informações sobre procedimentos adotados pela 
Secretaria de Previdência Complementar em relação a processos e 
procedimentos investigativos, em andamento no Ministério Público 
Federal (MPF), no Tribunal de Contas da União (TCU), na Justiça 
Federal da 1ª Região (J.FED) e sobre possíveis irregularidades prati-
cadas pela administração da Fundação Banco Central de Previdência 
Privada (CENTRUS).

RQS 903/2005, de 18/8/2005 – Requer, nos termos do inciso II, “a”, 
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedi-
da licença para representar o Senado junto à Reunião por um outro 
Mundo (Somment pour um Autre Monde – SPAM), a realizar-se nos 
dias 20 a 30 de agosto de 2005, em Pourt Leucate – França. Comunica 
que estará ausente do País no período de 25 a 30 de agosto de 2005.

PFS 004/2005, de 30/8/2005 – Propõe que a Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle apure as 
denúncias de que o Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Antonio 
Palocci Filho, recebia, sistematicamente, propinas quando fora Pre-
feito do Município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

RQS 1077/2005, de 29/9/2005 – Requerem, nos termos dos arts. 218 
e 221 do Regimento Internodo Senado Federal, inserção em ata de 
voto de profundo pesar e apresentação de condolências à família, a 
Academia Brasileira de Letras e o Ministério das Relações Exteriores 
pelo falecimento do Embaixador Sérgio Correa da Costa, ocorrido dia 
29 de setembro de 2005, no Rio de Janeiro.

PEC 52/2005, de 5/10/2005 – Dá nova redação ao art. 243 da Consti-
tuição Federal, para acrescentar às hipóteses de expropriação de glebas 
rurais a exploração de trabalho escravo ou infantil.
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PEC 54/2005, de 7/10/2005 – Altera os critérios para a fixação do 
número de Vereadores.

RQS 1154/2005, de 19/10/2005 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o 
da Constituição Federal e art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre 
a privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC).

DEN 4/2005, de 21/10/2005 – Encaminha ao Presidente do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, Senador João Alberto Souza, 
cópia de diversas reportagens que atribuem ao Senador Romero Jucá 
o cometimento de atos ilícitos no exercício do mandato de Senador 
da República pelo Estado de Roraima.

DEN 5/2005, de 25/10/2005 – Requer ao Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, Senador João Alberto Souza, que pro-
mova a apuração preliminar e sumária dos fatos relatados na matéria 
publicada no Jornal do Brasil, de 21 de outubro de 2005, caderno 
“País”, página A3, a respeito do Senador Geraldo Mesquita Júnior. 
(Volume – II)

PFS 7/2005, de 26/10/2005 – Propõe, nos termos do art. 49 da Cons-
tituição Federal, combinados com o disposto no art. 90 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja instaurado procedimento in-
vestigativo para fiscalizar e averiguar os procedimentos referentes à 
privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC), Banco do Estado 
do Piauí (BEP) e Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

PLS 370/2005, de 27/10/2005 – Altera dispositivos da Lei no 9.294, 
de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamen-
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220, da 
Constituição Federal”.

RQS 1259/2005, de 8/11/2005 – Requerem, com fundamento no art. 
75, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de comissão 
externa, composta por 3 Senadores titulares, para verificar “in loco” a 
situação causada pela seca na Região Norte, bem como verificar os da-
nos sofridos e acompanhar a implementação de ações governamentais 
adotadas para solucionar, efetivamente esse grave problema.

RQS 1260/2005, de 8/11/2005 – Requerem, com fundamento no art. 
75, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão 
externa, composta de 3 Senadores titulares, para verificar “in loco” a 
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situação causada pela seca na Região Nordeste, bem como verificar os 
danos sofridos e acompanhar as ações governamentais adotadas para 
solucionar, efetivamente esse grave problema.

RQS 1261/2005, de 8/11/2005 – Requerem, com fundamento no art. 
74, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de 
Comissão Temporátia Interna de Segurança Pública, com a participa-
ção de 7 Senadores titulares e 7 suplentes, com a finalidade de estudar 
os principais problemas de segurança pública no País.

RQS 1403/2005, de 5/12/2005 – Requer, com fulcro no inciso I, do 
art. 221, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e 
apresentação de condolências à família pelo falecimento do Monse-
nhor Murilo de Sá Barreto, pároco de Juazeiro do Norte, ocorrido 
dia 04 de dezembro de 2005, no Estado do Ceará.

RQS 1/2006, de 16/1/2006 – Requer, com base no Art. 50, § 2o da 
Constituição Federal, e no Art. 216, Inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja encaminhado ao Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre a celebração 
de convênios com o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 
Internacionais (ICONE) para prestação de serviços ao Ministério.

PLS 22/2006, de 26/1/2006 – Fixa o valor do salário mínimo, a partir 
de maio de 2006 e dá outras providências.

RQS 140/2006, de 8/2/2006 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50 
da Constituição Federal e na forma do art. 215, inciso I, alínea “a”, e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao 
Ministério da Fazenda informações sobre a situação do endividamento 
externo brasileiro. 

PFS 1/2006, de 23/2/2006 – Propõe que a Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle apure as 
denúncias de que Fábio Luis Lula da Silva, filho do Presidente Lula, 
é um dos proprietários da empresa Gamecorp, foi beneficiado por 
contratos irregulares com a Telemar.

PLS 40/2006, de 7/3/2006 – Acrescenta no Código Penal, Decreto Lei 
no 2.848/1940, o § 3o ao art. 317 e o § 2o ao art. 333, transformando o 
atual parágrafo único deste dispositivo, em § 1o; acrescenta o inciso 
VII-C ao art. 1o da Lei 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos.

RQS 351/2006, de 30/3/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja consignado, nos Anais do 
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Senado Federal, voto de aplauso à Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
pela campanha Projeto + Vida, para doação de sangue.

RQS 352/2006, de 30/3/2006 – Requer, com fulcro no inciso I do art. 
221 do Regimento Interno do Senado Federal e, de acordo com as 
tradições da Casa, apresentação de condolências à família pelo faleci-
mento de Adriano de Souza Batista, fundador do PSOL na Paraíba.

RQS 382/2006, de 6/4/2006 – Requerem, com fulcro no inciso I do 
art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e 
apresentação de condolências à família pelo falecimento de George 
Savalla Gomes, o palhaço Carequinha.

RQS 385/2006, de 6/4/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à iniciativa das 
Lojas Maçônicas pela organização da Campanha Nacional “Doação 
de Medula Óssea”, lançada oficialmente no dia 25 de março de 2006.

PDS 230/2006, de 11/4/2006 – Autoriza a realização de plebiscito 
sobre o pagamento da dívida pública externa brasileira, e dá outras 
providências.

PEC 14/2006, de 11/4/2006 – Insere Parágrafo no art. 58, da Consti-
tuição Federal, para conferir às comissões permanentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal incumbidas da fiscalização dos atos e 
contratos do Poder Executivo as mesmas prerrogativas das comissões 
parlamentares de inquérito. 

PEC 015/2006, de 11/4/2006 – Acrescenta inciso e dá nova redação ao 
§ 2o do art. 37 da Constituição Federal, para vedar a nomeação de pa-
rentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança. 

PEC 16/2006, de11/4/2006 – Altera a alínea “b” do inciso II do art. 
10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor 
sobre a estabilidade da empregada gestante.

PEC 17/2006, de 11/4/2006 – Altera a alínea “b” do inciso II do art. 
10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor 
sobre a estabilidade da empregada gestante.

RQS 421/2006, de 17/4/2006 – Requerem, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso a Maria DAS 
Dores DE Oliveira Pankararu, primeira indígena brasileira a defender 
o título de PhD em Linguística.
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RQS 459/2006, de 25/4/2006 – Solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nos 339, de 2003 e 32, de 2006 – Comple-
mentares, por regularem a mesma matéria.

PLS 163/2006, de 25/5/2006 – Altera a Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio, e dá outras providências, e a Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdên-
cia Social, e dá outras providências.

RQS 622/2006, de 31/5/2006 – Requerem, nos termos dos arts. 218, 
inciso VII, e 221, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 30 
de maio de 2006, do jornalista e professor Daniel Koslowski Herz, 
bem como apresentação de condolências aos familiares.

RQS 639/2006, de 6/6/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, aprovação de voto de louvor ao 
jornal Correio Braziliense e aos jornalistas Ana Beatriz Magno e José 
Varella, pelo excelente trabalho investigativo sobre a vida de crianças 
“que perderam os pais assassinados no Distrito Federal”.

PEC 025/2006, de 6/6/2006 – Acrescenta o § 3o ao art. 187 da Consti-
tuição Federal. (Dispõe sobre a capacitação de jovens de 16 a 24 anos, 
nos serviços de assistência técnica e extensão rural, domiciliados há 
mais de cinco anos nas comunidades rurais).

RQS 682/2006, de 19/6/2006 – Requerem, nos termos do art. 218, 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pela morte 
do humorista e jornalista Claudio Besserman Vianna, o Bussunda, 
do programa “Casseta e Planeta”, ocorrido em Munique, Alemanha, 
em 17 de junho de 2006.

RQS 686/2006, de 20/6/2006 – Requer, com fundamento no art. 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a aprovação de voto de 
louvor ao Jornal “Gazeta de Alagoas” e ao jornalista Marcos Rodrigues 
pelo excelente trabalho investigativo sobre “a escalada da violência” 
na periferia da cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

PEC 47/2006, de 7/11/2006 – Altera o art. 55 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que as Casas do Congresso Nacional poderão 
instaurar, prosseguir ou julgar processo para perda de mandato por 
fatos anteriores à legislatura em curso, se cometidos por parlamentar 
reeleito ou eleito para outra Casa do Congresso Nacional.
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PLS 320/2006, de 6/12/2006 – Dispõe sobre a concessão de isenções 
tributárias, tarifárias e atendimento prioritário às pessoas portadores 
de doenças auto-imunes reumatológicas e dá outras providências.

RQS 1284/2006, de19/12/2006 – Requer, com fundamento no art. 
222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à alago-
ana Marta Vieira da Silva, coroada como a melhor jogadora de futebol 
do mundo, em 2006, pela FIFA (Federação Internacional de Futebol).

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Senadores: dados biográficos: 
qüinquagésima primeira legislatura: 1999-2003. Brasília: Senado Fe-
deral, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora He-
loísa Helena. Brasília, 1999.
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Ideli Salvatti
Ideli Salvatti
PT – Santa Catarina

Profissão: Professora
Nascimento: 18/3/1952, São Paulo/SP
Filiação: Estevam Paulo Salvatti e Helena Marchiori Salvatti
Filhos: Filipe e Mariana

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Física, pela Universidade Federal do Paraná – UFPR.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 a 31/1/2011 – SC
Suplentes: 1o – Belini Meurer e 2o – Luiz Carlos João.
Eleita pelo PT, com 1.054.304 votos (18,81% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Serviços de Infraestrutura; Fiscalização e Controle; Cons-
tituição, Justiça e Cidadania; Educação; Serviços de Infraestrutura; CPMI Banestado; 
Suplentes nas Comissões: Assuntos Econômicos; Serviços de Infraestrutura; 
Subcomissão Temporária de Turismo.
Vice-Líder do Governo (2003); Líder do PT e do Bloco de apoio ao Governo (2004).
Deputada Estadual – 1o/2/1999 a 31/1/2003 – SC
Comissões: Educação (Vice-Presidente, 1999-2002); Trabalho e Serviços Públicos 
(Presidente, 2000); Comissão de Constituição e Justiça (2001).
Deputada Estadual – 1o/2/1995 a 31/1/1999 – SC
Comissões: Educação (Vice-Presidente, 1995 a 1998); Constituição e Justiça 
(1995 e 1996); CPI da Telefonia Rural (Presidente – 1995); CPI das Letras 
(Presidente – 1997).
Líder da bancada do PT (1995/96).
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 
Professora efetiva da rede estadual de ensino de Santa Catarina desde 
1983; funcionária administrativa nas empresas: Rhodia, Santo An-
dré/SP; Swift-Armour, Curitiba/PR; Parafusos Scheider, Joinville/
SC; professora em vários estabelecimentos de ensino em Curitiba/
PR e Joinville/SC.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Atuou no movimento estudantil secundarista e em projetos de alfa-
betização de adultos em Santo André/SP, até 1970; em Curitiba/PR, 
desenvolveu trabalhos nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da 
periferia da cidade (1973 a 1976); transferiu-se para Joinville, Santa 
Catarina, onde também atuou nas CEBs, Pastoral Operária, Associa-
ções de Moradores e no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, 
entidade da qual foi fundadora e presidente; em 1983 iniciou sua 
militância no Movimento Sindical, na Associação dos Professores de 
Joinville – APJ; em 1987, foi eleita presidente da Associação dos Licen-
ciados em Santa Catarina; em 1989, quando já vivia em Florianópolis, 
foi eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
(SINTE/SC) e reeleita em 1992; foi uma das fundadoras da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT/SC), sendo tesoureira na gestão 1988-
1991; em 1980, foi fundadora do Partido dos Trabalhadores – PT, em 
Joinville e no Estado de Santa Catarina, fazendo parte do Diretório 
e da Executiva.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Congresso Internacional de Pedagogia, Cuba, representando a As-
sembleia Legislativa (1999 e 2001); Integrante da delegação de Santa 
Catarina em viagem oficial à China, para intercâmbio comercial e 
cultural (2000); Integrante da delegação de Santa Catarina a França e 
Espanha, para intercâmbio sobre tratamento de água e esgoto (2001).

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Medalha de Mérito Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (2001); Medalha Zumbi dos Palmares, da Câmara de 
Vereadores de Florianópolis (2001); Título Amigo da Vida, concedido 
pela Política Rodoviária Federal de SC (2001); Troféu Epagri Pesquisa 
e Extensão para a Vida (2001); Troféu Imprensa pelo Destaque em 
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Plenário (2001); Diploma pelo Conjunto das Atividades Parlamen-
tares (2001).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
Congressos da CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação; Congressos da CUT; Fórum Social Mundial (2001 e 
2002).

PRONUNCIAMENTOS:
 • Expectativas em relação à atuação da mulher brasileira na vida pú-
blica e no Parlamento. DSF 19/2/2003 p. 579.

 • Aniversário de 80 anos do jornal A Notícia, de Santa Catarina. Con-
siderações sobre o Mercosul e a Alca. DSF 21/2/2003 p. 1700.

 • Reiteração da importância da instalação de uma CPI destinada a 
averiguar as denúncias de remessas ilegais de dólares para o exterior. 
DSF 26/2/2003 p. 2213.

 • Surpresa com o ofício encaminhado ontem pelo Senador Jorge Bor-
nhausen à Mesa, em resposta a discurso proferido por S. Exa., que 
objetivou angariar o apoio dos Senadores à abertura de uma CPI 
para investigar a remessa ilegal de dólares ao exterior. Homenagem 
a manifestações culturais do carnaval. DSF 27/2/2003 p. 2547.

 • Críticas ao artigo jornal Folha S.Paulo, de autoria do Senador Jorge 
Bornhausen, em que cobra coerência do governo Lula e do PT. 
DSF 11/3/2003 p. 3011.

 • Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 13/3/2003 p. 
253.

 • Ponderações quanto à necessidade de aguardar o resultado das in-
vestigações sobre a evasão ilegal de dólares do Banestado antes da 
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. DSF 26/3/2003 
p. 4688.

 • Protestos contra o procedimento adotado pelo Corregedor-Geral 
da Receita Federal, dando ensejo a uma investigação oficiosa de 
denúncia anônima sobre a cobrança de propina por fiscal daquele 
órgão. DSF 2/4/2003 p. 5639.

 • Indignação de Santa Catarina diante do novo prazo de 60 dias soli-
citado pelo ministro dos Transportes para concluir as negociações 
de financiamento da obra de duplicação da BR-101, no trecho entre 
Florianópolis/SC e Osório/RS. DSF 3/4/2003 p. 5783.



372

Se
na

do
ra

 Id
eli

 S
al

va
tti

 –
 S

C

 • Esclarece ao Senador Leonel Pavan que criticou o fato de algumas 
lideranças do Governo anterior não terem assinado o contrato de 
financiamento que garantia os recuros necessarios para a dupli-
cação da BR-101, no trecho entre Florianopólis e Osorio. DSF 
3/4/2003 p. 5792.

 • Referências ao silêncio da embaixadora dos EUA ao ser questionada 
sobre a guerra contra o Iraque, em audiência realizada hoje na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Expectativas do 
combate à corrupção com o lançamento do programa de auditorias 
in loco nas prefeituras que receberam recursos federais, coordena-
do pelo Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União. DSF 
4/4/2003 p. 6002.

 • Contestação das críticas do Senador Jorge Bornhausen aos primeiros 
cem dias do governo Lula. DSF 10/4/2003 p. 6784.

 • Parabenizando a Polícia Federal pela apreensão de documentos na 
residência do ex-delegado da Receita Federal, Sr. Janir Cassol, que 
o vinculam à denúncia de levantamento de propina contra o auditor 
Edison Araújo, indicado para a Superintendência da Receita em 
Santa Catarina. Preocupação com a possibilidade da desativação da 
equipe da Polícia Federal responsável pelas investigações das contas 
CC-5, em Nova Iorque/EUA. Preocupação com as negociações 
sobre a revisão dos termos do contrato e do preço do gás boliviano 
importado pelo Brasil. DSF 29/4/2003 p. 8934.

 • Defesa de medidas que permitam ao Senado Federal debater as 
reformas da previdência e tributária simultaneamente à tramitação 
na Câmara dos Deputados. DSF 1/5/2003 p. 9287.

 • Participação de Sua Excelência no VIII Encontro Nacional de Asso-
ciações e Grupos de Apoio à Adoção – ENAPA, com o tema central 
"Adoção, Inclusão e Cidadania", realizado no período de 1 a 3 de 
maio, na cidade de Itajái/SC. DSF 8/5/2003 p. 9888.

 • Necessidade de ser agilizada a solicitação de informações ao secretá-
rio Luiz Gushiken a respeito do denominado "Dirigismo Cultural", 
tendo em vista o comparecimento perante a Comissão de Educação 
dentro de aproximadamente quinze dias. DSF 8/5/2003 p. 9873.

 • Resultados da audiência de Sua Excelência com o Presidente do 
BNDES, Sr. Carlos Lessa, com o objetivo de utilizar o Banco do 
Estado de Santa Catarina (BESC) para oferta do microcrédito (como 
Líder). DSF 9/5/2003 p. 10163.

 • Contraposição às críticas de partidos de Oposição sobre a defesa do 
Governo à Medida Provisória 107, de 2003, que aumenta a alíquota 
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da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Co-
fins (como Líder). DSF 13/5/2003 p. 10687.

 • Refutação às críticas à Medida Provisória 107, de 2003, que modifica 
a tributação das empresas, que, segundo S.Exa., onera apenas o setor 
financeiro por meio de alteração da base de cálculo da Cofins. DSF 
15/5/2003 p. 11247.

 • Importância para o Mercosul da vitória de Néstor Kirchner à Pre-
sidência da Argentina. Expectativas de que as mudanças políticas na 
América Latina apontem para acordo com União Europeia. DSF 
16/5/2003 p. 11374.

 • Defesa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva (como Líder). DSF 
21/5/2003 p. 12074.

 • Manifestação de apoio à indicação de Ella Wiecko Volkmer de Casti-
lho para o cargo de Procurador-Geral da República. DSF 29/5/2003 
p. 13386.

 • Retomada do edital de licitação para a conclusão das obras de dupli-
cação da BR-101, entre Florianópolis/SC e Osório/RS. Promoção 
da inclusão digital nas diretrizes básicas das políticas de tecnologia 
de informação e comunicação do Governo Lula (como Líder). DSF 
30/5/2003 p. 13545.

 • Posicionamento favorável à decisão dos Líderes Partidários no Sena-
do de não apoiar a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar o envio ilegal de recursos ao exterior. Neces-
sidade da imediata aprovação, pelo Congresso Nacional, de projeto 
que inclua na legislação referente à "lavagem de dinheiro" os crimes 
contra a ordem tributária. DSF 6/6/2003 p. 14425.

 • Saúda o pacote de doze medidas conjuntas entre o Ministério da 
Justiça e o Banco Central com relação a evasão de divisas. DSF 
10/6/2003 p. 14893.

 • Encaminhamento à mesa de requerimento que solicita cópia de do-
cumentos a respeito de evasão de divisas via conta CC-5 na agência 
do Banestado (como Líder). DSF 11/6/2003 p. 14977.

 • Anúncio da apresentação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, do Programa Brasil Alfabetizado, cujo principal objetivo é o de 
erradicar definitivamente o analfabetismo no país. Conclamação à 
derrubada dos vetos ao Plano Nacional de Educação. DSF 13/6/2003 
p. 15208.

 • Questão de ordem sobre o criterio usado para a leitura dos re-
querimentos e sobre a possibilidade de fusão dos requerimentos 
relativos a instalação da Comissão Parlamentar de inquérito para 
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apurar eventuais irregularidades na remessa de divisas do Brasil para 
o exterior. DSF 18/6/2003 p. 15793.

 • Equívocos na interpretação das palavras do Presidente da República 
em pronunciamento feito na CNI (como Líder). DSF 26/6/2003 
p. 16272.

 • Balanço dos seis meses do governo Lula. DSF 1/7/2003 p. 16656.
 • Reclama do acúmulo de líderes e de comunicações inadiáveis que 
prejudica o orador inscrito. DSF 2/7/2003 p. 16801.

 • Necessidade de um crescimento econômico com inclusão e distri-
buição. DSF 2/7/2003 p. 16802.

 • Apelo para a viabilização da realização de audiência na Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional com representantes da 
Nova Parceria para Desenvolvimento da África – Nepad, antes da 
viagem do Presidente Lula àquele continente (como Líder). DSF 
4/7/2003 p. 17032.

 • Protesta o excesso de críticas da oposição e responde ao discurso 
do senador Arthur Virgílio (como Líder). DSF 10/7/2003 p. 17622.

 • Questão agrária brasileira. DSF 10/7/2003 p. 17566.
 • Anúncio, pelo governo federal, da safra recorde de 120 milhões de 
toneladas de grãos em 2002/2003 (como Líder). DSF 11/7/2003 p. 
17763.

 • Comentários às críticas do Presidente do PFL sobre a atuação do 
Governo Lula e do governador do Estado de Santa Catarina. DSF 
16/7/2003 p. 18081.

 • Convida os senadores para a Festa da Tainha, uma festa tradicional 
da cultura açoreana do Estado de Santa Catarina, a se realizar hoje 
no Clube do Congresso. DSF 17/7/2003 p. 18425.

 • Revogação, pelo Ministério do Trabalho, da Portaria 865, de 1995, 
para frear a flexibilização trabalhista. DSF 18/7/2003 p. 18662.

 • Investimentos do Governo Federal em infraestrutura nos próximos 
quatro anos. DSF 22/7/2003 p. 19366.

 • Indaga se o Senado tomou conhecimento de viagem organizada 
pela Câmara dos Deputados à Argentina para tratar da instalação 
do Parlamento do Mercosul. DSF 23/7/2003 p. 19417.

 • Convocação de juízes pela CPI do combustível. Atitude de membros 
do Poder Judiciário ante a reforma da previdência. DSF 23/7/2003 
p. 19414.

 • Flexibilização das cláusulas do acordo do Brasil com o Fundo Mo-
netário Internacional. DSF 31/7/2003 p. 20731.

 • Crise financeira instalada nos municípios brasileiros que está geran-
do protestos e paralisações nas prefeituras. DSF 6/8/2003 p. 22226.
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 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Jornalista Roberto Irineu 
Marinho. DSF 8/8/2003 p. 22586.

 • Críticas à anunciada greve dos prefeitos em protesto contra a di-
minuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. 
Cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo federal 
aos representantes dos municípios, com inclusão de solicitações no 
texto da reforma tributária DSF 8/8/2003 p. 22597.

 • Considerações sobre a possível greve de prefeitos em virtude da 
crise financeira. DSF 8/8/2003 p. 22665.

 • Realização do Seminário "O Mercosul, uma visão da esquerda", em 
Montevidéu, Uruguai. Acompanhamento de negociações referentes 
a financiamentos para países da América do Sul. DSF 15/8/2003 p. 
23673.

 • Considerações a respeito da reforma agrária e do programa Fome 
Zero. DSF 16/8/2003 p. 23923.

 • Ações do governo para baixar os juros e ampliar o crédito no mer-
cado. DSF 19/8/2003 p. 23995.

 • Justificativas ao Projeto de Lei do Senado 362, de 2003-Comple-
mentar, de sua autoria, que acrescenta parágrafo 3o ao artigo 19 da 
Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a adequar 
o limite máximo para despesa de pessoal, estabelecido por aquela lei, 
com a exigência do artigo 60, parágrafo 5o, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias de realização de gasto mínimo com a 
remuneração de professores do ensino fundamental no âmbito do 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério (Fundef). DSF 29/8/2003 p. 25258.

 • Considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino sobre 
a reforma tributária e o aumento da carga tributária (como Líder). 
DSF 2/9/2003 p. 25608.

 • Contestação às insistências do PFL em afirmar que a reforma tribu-
tária elevará a carga tributária. Homenagem pelo dia do profissional 
em educação física. DSF 2/9/2003 p. 25591.

 • Realização, no espaço cultural da Câmara dos Deputados, de ato de 
apoio à política de saúde pública levada a cabo pelo Ministério da 
Saúde (como Líder). DSF 4/9/2003 p. 26061.

 • Ações adotadas pelo governo Lula contra a corrupção. Necessidade 
de investigações dos reais motivos que levaram à crise na área de 
saúde nos últimos dias. DSF 9/9/2003 p. 26418.

 • Necessidade de reabrir os debates sobre a questão da transição da 
reforma da previdência. DSF 10/9/2003 p. 26542.
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 • Considerações sobre as reivindicações dos prefeitos municipais na 
reforma tributária. DSF 12/9/2003 p. 26946.

 • Expectativa com relação à próxima reunião do Copom. DSF 
17/9/2003 p. 27242.

 • Justificativas ao projeto de lei que altera a destinação dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fundef 
(como Líder). DSF 18/9/2003 p. 27481.

 • Participação em debate sobre a reforma tributária em Santa Catarina, 
no último final de semana, com a presença do Deputado Virgílio 
Guimarães. Justificativas para apresentação de projeto de lei que 
amplia o direito de voto dos brasileiros no exterior. DSF 23/9/2003 
p. 28559.

 • Registro da realização em 2 de outubro próximo da vigésima edi-
ção do Oktoberfest, na cidade de Blumenau/SC. DSF 25/9/2003 
p. 28831.

 • Considerações sobre a liberação da soja transgênica e suas conse-
quências para o Estado de Santa Catarina. DSF 26/9/2003 p. 29027.

 • Carga tributária no governo Fernando Henrique Cardoso. Acordo 
do FMI com a Argentina. Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva a Cuba (como Líder). DSF 1/10/2003 p. 29682.

 • Homenagem aos cinquenta anos de criação da Petróleo Brasileiro 
S/A – PETROBRAS. DSF 3/10/2003 p. 29862.

 • Justificativas ao Requerimento 900, de 2003, de autoria de Sua Ex-
celência, solicitando Voto de Louvor às 24 instituições recebedoras 
do Prêmio Caixa de Melhores Práticas em Gestão Local 2003/2004, 
em especial aos 10 inscritos no Programa de Melhores Práticas e 
de Lideranças Locais do Habitat/Nações Unidas, a ser realizado em 
Barcelona, Espanha. DSF 8/10/2003 p. 30651.

 • Comentários à publicação de estudo do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) sobre estatísticas do Século XX (como 
Líder). DSF 8/10/2003 p. 30675.

 • Resposta às críticas da oposição ao governo Lula. DSF 9/10/2003 p. 
30836.

 • Atividades no Congresso Nacional por ocasião da semana da criança 
e do adolescente. Defesa da adoção de medidas de combate a toda 
e qualquer forma de violência contra a criança. DSF 10/10/2003 p. 
31022.

 • Dia Mundial da Alimentação. DSF 17/10/2003 p. 32735.
 • Justificativas ao projeto de lei do Senado 426, de 2003, que visa ins-
tituir a divulgação pela TV Senado do programa Retratos do Brasil. 
DSF 22/10/2003 p. 32975.
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 • Explicações referentes ao seu pronunciamento feito na sessão de 
ontem, envolvendo o Senador Arthur Virgílio, que se encontrava 
ausente. Defesa da divulgação, no Senado, das manifestações cultu-
rais e folclóricas dos estados brasileiros. DSF 23/10/2003 p. 33140.

 • Considerações sobre a manifestação da área de saúde em defesa da 
manutenção de verbas para o setor. Diminuição de verbas para a 
área de educação. DSF 24/10/2003 p. 33299.

 • Justificativa ao Projeto de Lei do Senado 426, de 2003, de sua au-
toria, que estabelece princípios de equidade na oferta e no acesso à 
educação superior pública (como Líder). DSF 25/10/2003 p. 33761.

 • Considerações sobre o episódio de bloqueio das pensões de idosos 
com mais de 90 anos de idade. Comenta ações do Ministro Ricardo 
Berzoini à frente do Ministério da Previdência Social (como Líder). 
DSF 11/11/2003 p. 36048.

 • Apresentação de requerimento subscrito por S. Exa e outras sena-
doras, solicitando voto de solidariedade à Deputada Maria do Ro-
sário pelas ofensas recebidas do Deputado Jair Bolsonaro, ontem, 
na Câmara dos Deputados. DSF 13/11/2003 p. 36776.

 • Considerações sobre o combate ao crime organizado no País. Apre-
sentação de Proposta de Emenda à Constituição para punir com 
pena de demissão do cargo os juízes que estiverem envolvidos com 
crime. DSF 19/11/2003 p. 37763.

 • Situação do funcionalismo público do Estado de Santa Catarina. 
Acordo do Brasil com o FMI (como Líder). DSF 19/11/2003 p. 
37807.

 • Transcrição do texto do caderno "A cor do Brasil", do jornal O Globo, 
publicado em hoje. DSF 21/11/2003 p. 38282.

 • Dia Nacional da Consciência Negra. Preocupação com a desigual-
dade racial ainda em voga no País. DSF 21/11/2003 p. 38168.

 • Evolução das tratativas levadas a cabo pelo governo brasileiro no 
âmbito internacional, especialmente no que tange à Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca). DSF 25/11/2003 p. 38554.

 • Comemoração do Dia Internacional pela eliminação da violência 
contra a mulher. DCN 26/11/2003 p. 2859.

 • Questão da segurança pública. Necessidade de combate à corrupção 
nos Três Poderes. Atuação da Polícia Federal em operações especiais 
de combate ao crime organizado. DSF 29/11/2003 p. 39358.

 • Homenagem ao samba brasileiro. DSF 3/12/2003 p. 39645.
 • Eficiência do governo Lula no combate à corrupção (como Líder). 
DSF 4/12/2003 p. 39853.
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 • Debates ocorridos na Comissão de Educação sobre as implicações 
da reforma tributária na educação brasileira. DSF 11/12/2003 p. 
40690.

 • Satisfação com o acordo firmado para a votação da reforma tribu-
tária. DSF 14/12/2003 p. 41202. 

 • Aumento da avaliação positiva do Brasil no contexto internacional, 
conforme matéria publicada na revista Veja. Respostas ao pronun-
ciamento do Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio (como Líder). 
DSF 16/12/2003 p. 41275.

 • Comunica que apresentará projeto que dispõe sobre serviços de 
loterias do país. DSF 17/12/2003 p. 41685.

 • Iniciativas a que se dedicou neste primeiro ano de mandato (como 
Líder). DSF 18/12/2003 p. 42007.

 • Questionamento sobre a legislação que proíbe a Receita Federal 
acessar dados das instituições financeiras que enviam dinheiro para 
o exterior. DSF 23/12/2003 p. 42741.

 • Comentários sobre a denúncia de ingerência política no Instituto 
Nacional do Câncer – INCA. Duplicação da BR-101 (como Líder). 
DSF 21/1/2004 p. 775.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento dos jornalistas catarinenses 
Miro e Aldírio Simões. Considerações sobre o aumento de recursos 
liberados para o programa de agricultura familiar. DSF 27/1/2004 p. 
1342.

 • Iniciativas do Ministério da Integração Nacional para reduzir os 
efeitos da calamidade, nos municípios brasileiros, em decorrência 
de desastres naturais. Anúncio da criação do Centro Nacional de 
Gerenciamento de Desastres pelo Ministério da Integração Nacio-
nal que atuará na prevenção de catástrofes. DSF 28/1/2004 p. 1387.

 • Chegada ao território nacional de brasileiros que estavam presos nos 
EUA, saudando a participação dos Senadores Hélio Costa e Mar-
celo Crivella no processo de negociação. Posição firme do governo 
brasileiro nas questões internacionais. DSF 29/1/2004 p. 1603.

 • Destaca reajuste do FUNDEF repassado aos Estados e Municípios. 
Elogios à capacidade técnica e intelectual do Senador Cristovam 
Buarque. DSF 5/2/2004 p. 2758.

 • Ações do governador interino de Santa Catarina, Deputado Volnei 
Morastoni, nos treze dias no cargo. DSF 6/2/2004 p. 2880.

 • Aniversário, amanhã, de 24 anos de fundação do Partido dos Tra-
balhadores. DSF 10/2/2004 p. 3556.

 • Anúncio da apuração imediata das denúncias envolvendo o Sr. Wal-
domiro Diniz, exonerado ainda ontem do cargo ocupado na Casa 
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Civil da Presidência da República (como Líder). DSF 14/2/2004 p. 
4331.

 • Expectativas da agilização da extradição do Sr. João Arcanjo Ribeiro, 
e seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 
Banestado. Considerações sobre o caso Waldomiro Diniz (como 
Líder). DSF 17/2/2004 p. 4509.

 • Explicações sobre as medidas tomadas pelo governo no conflito 
entre índios e agricultores em Abelardo Luz em Santa Catarina 
(como Líder). DSF 17/2/2004 p. 4529.

 • Contestação à queixa do Senador Demóstenes Torres contra a Caixa 
Econômica Federal sobre a falta do envio da documentação com-
pleta sobre o contrato do governo com a empresa Gtech, operadora 
do sistema lotérico federal (como Líder). DSF 18/2/2004 p. 4674.

 • Comentários ao discurso do Senador Almeida Lima (como Líder). 
DSF 3/3/2004 p. 5486.

 • Desserviço ao país o teor das denúncias infundadas feitas pelo Sena-
dor Almeida Lima contra o governo federal. DSF 3/3/2004 p. 5493.

 • Agenda positiva para o Senado Federal (como Líder). DSF 3/3/2004 
p. 5524.

 • Explicação pessoal por ter sido citada no discurso do Senador 
Heráclito Fortes. DSF 9/3/2004 p. 6165.

 • Posicionamento do governo sobre a CPI dos bingos (como Líder). 
DSF 9/3/2004 p. 6163.

 • Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Maria 
Gleyde Martins Costa, Mônica Maria de Paula Barroso, Zuleika 
Alambert, Maria Aparecida Shuma Schumaher e Eva Sopher. DCN 
10/3/2004 p. 243.

 • Manifestação das mulheres que reivindicam a aposentadoria das 
donas de casa. Resultado das viagens do Presidente Lula aos paises 
árabes ressaltando o interesse da Líbia por investimentos nas áre-
as agroindustriais e de turismo. Recuo da dívida interna brasileira 
(como Líder). DSF 11/3/2004 p. 6629.

 • Nota do Partido dos Trabalhadores a vitória do Partido Socialista 
na Espanha. Previsão de assinatura de acordo entre o Mercosul e a 
União Europeia. Considerações sobre as indicações para a CPI dos 
Bingos. DSF 16/3/2004 p. 7022.

 • Comentários sobre a notícia veiculada pela imprensa sobre a pos-
sibilidade do Mercosul fechar um acordo com a União Européia 
que garantirá a venda de produtos agrícolas. Relatório divulgado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em reunião 
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realizada em Lima, no Peru, sobre perspectiva de crescimento dos 
países da América Latina. DSF 23/3/2004 p. 7972.

 • Estranheza com relação à publicação atribuídas ao Ministro José Dir-
ceu, tendo em vista que diferem frontalmente da ação do governo 
federal, que desde o começo da gestão do presidente Lula teria busca-
do os governadores para uma parceria (como Líder). DSF 24/3/2004 
p. 8051.

 • Análise dos índices econômicos no país (como Líder). DSF 
26/3/2004 p. 8469.

 • Refutação à declaração do presidente do PFL, Senador Jorge Bor-
nhausen à imprensa, responsabilizando o governo Lula pela crise 
brasileira. DSF 30/3/2004 p. 8666.

 • Observação com relação a conduta de Sua Excelência no Plenário 
do Senado Federal. DSF 30/3/2004 p. 8671.

 • Destaca o empenho do Governo Federal em socorrer as vítimas e 
recuperar os estragos deixados pelo ciclone nos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. DSF 30/3/2004 p. 8674.

 • Comentários à decisão do Procurador Regional do Ministério Pú-
blico, Sr. Marcelo Serra Azul, de apresentar denúncia contra di-
rigentes e servidores da Caixa Econômica Federal. Notícias ani-
madoras nas condições para retomada do crescimento econômico 
e consequente aumento do número de empregos formais (como 
Líder). DSF 31/3/2004 p. 8774.

 • Avaliação sobre a gravação divulgada ontem pelo Jornal Nacional, 
da Rede Globo, de conversa entre o subprocurador da República, 
José Roberto Santoro, e o Sr. Carlinhos Cachoeira. Transcrição na 
íntegra do pronunciamento do Senador José Sarney proferido em 
21/3/2002. DSF 1/4/2004 p. 8878.

 • Anúncio da apresentação de denúncia, pelo Procurador-Geral da 
República, Cláudio Fonteles, ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público para que adote providências sobre a conduta dos procu-
radores José Roberto Santoro, Marcelo Serra Azul e Mário Lúcio 
Avelar. DSF 1/4/2004 p. 8916.

 • Comentários à nota "Em busca da verdade", da Executiva Nacional 
do PSDB. DSF 3/4/2004 p. 9203.

 • Satisfação com a liberação de recursos para financiamento do setor 
industrial no País. DSF 3/4/2004 p. 9215.

 • Explicação pessoal por ter sido citada em aparte do Senador Herá-
clito Fortes ao discurso do Senador Mão Santa. Responsabilidade de 
governos anteriores pelos problemas existentes em vários setores. 
DSF 3/4/2004 p. 9202.
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 • Registra a inclusão do Presidente Lula pela revista Time entre as cem 
pessoas mais influentes do mundo (como Líder). DSF 20/4/2004 p. 
10507.

 • Necessidade de votação da medida provisória que trata da Cofins. 
Análise do remanejamento das emendas orçamentárias da bancada 
do Estado de Santa Catarina a serem destinadas aos municípios 
atingidos pelas intempéries ocorridas naquele Estado. Contesta-
ção às críticas dos partidos de oposição ao governo federal. DSF 
23/4/2004 p. 10803.

 • Importância das ações implementadas pelo governo federal na área 
de política externa. Fortalecimento do Mercosul. Ampliação das 
exportações brasileiras. Dados divulgados pelo Dieese referentes ao 
desemprego em São Paulo. DSF 24/4/2004 p. 10891.

 • Críticas às declarações do ex-presidente Fernando Henrique Car-
doso, sobre o governo Lula. DSF 27/4/2004 p. 11003.

 • Considerações sobre as negociações ocorridas para a votação do 
Projeto de Lei de Conversão 21, de 2004, proveniente da Medida 
Provisória 164, de 2004, que trata da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – Cofins, na pauta da Ordem do Dia 
de hoje (como Líder). DSF 28/4/2004 p. 11180.

 • Investimentos no setor pesqueiro do Brasil. Vitória do Brasil na Or-
ganização Mundial do Comércio – OMC. DSF 29/4/2004 p. 11364.

 • Comemoração dos 150 anos das ferrovias brasileiras, destacando 
a satisfação com os novos investimentos que estão sendo alocados 
para o setor. DSF 30/4/2004 p. 11711.

 • Associação às palavras do Senador Tião Viana de homenagem à Rede 
Sarah de Hospitais. DSF 1/5/2004 p. 11800.

 • A questão do salário-mínimo (como Líder). DSF 1/5/2004 p. 11816.
 • Indignação diante da cassação dos mandatos do Senador João Ca-
piberibe e da Deputada Janete Capiberibe. Protesto à decisão do 
TSE no julgamento envolvendo denúncia contra o governador do 
Distrito Federal, Joaquim Roriz, e sua vice, Maria Abadia (como 
Líder). DSF 1/5/2004 p. 11831.

 • Saudações as tratativas para a votação da PEC Paralela. Comentários 
à decisão da Organização Mundial do Comércio – OMC de punir 
os Estados Unidos, com relação ao subsídio ao algodão. Perspectiva 
de emprego na indústria brasileira segundo a pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas. DSF 4/5/2004 p. 11912.

 • Contradita o discurso do Senador Heráclito fortes. DSF 4/5/2004 p. 
11918.

 • Homenagem ao Dia do Taquígrafo. DSF 7/5/2004 p. 12625.
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 • Questiona as providências para a elaboração do projeto de decreto 
legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigên-
cia da medida provisória dos bingos, rejeitada na sessão de ontem. 
DSF 7/5/2004 p. 12642.

 • Reflexão sobre a rejeição do Projeto de Lei de Conversão 22, de 
2004, que proíbe a exploração de todas as modalidades de jogos de 
bingo, bem como os jogos em máquinas eletrônicas (como Líder). 
DSF 7/5/2004 p. 12710.

 • Proposta de requerimento de voto de censura em repúdio à repor-
tagem do jornal The New York Times (como Líder). DSF 11/5/2004 
p. 13344.

 • Solidariedade ao Senador Cristovam Buarque, na questão de sua 
ausência dos trabalhos da Casa por ocasião de votação de importan-
tes matérias para participar de reunião da Unesco. Indicadores da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) que apontam o cres-
cimento das vendas no primeiro trimestre de 2004 (como Líder). 
DSF 12/5/2004 p. 13840.

 • Elogios à atitude do governo brasileiro de cassar o visto de perma-
nência no Brasil do jornalista do The New York Times, Larry Rohter. 
DSF 13/5/2004 p. 13981.

 • Análise da importância do programa governamental de inclusão 
bancária e de crédito denominado "Conta Fácil" (como Líder). DSF 
14/5/2004 p. 14334.

 • Considerações sobre dados estatísticos que apontam para uma 
performance de crescimento da economia brasileira. Comentários 
sobre as iniciativas adotadas pelo governo federal para o enfrenta-
mento das turbulências do mercado internacional. DSF 18/5/2004 
p. 14732.

 • Anúncio da assinatura de contratos de obras de saneamento em 15 
Estados da Federação. Programa de restauração e conservação das 
rodovias federais. DSF 25/5/2004 p. 15920.

 • Resultados positivos da viagem do Presidente Lula à China. Po-
sicionamento do governo brasileiro nas tratativas para assinatura 
de acordos para fornecimento de urânio não enriquecido à Chi-
na. Reflexões sobre a questão do emprego e do desemprego. DSF 
27/5/2004 p. 16212.

 • Votação do projeto que trata da preservação da Mata Atlântica. DSF 
28/5/2004 p. 16389.

 • Resposta ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio. DSF 
28/5/2004 p. 16393.
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 • Diminuição da dívida brasileira vinculada ao dólar. Indicação de 
crescimento do mercado interno. DSF 4/6/2004 p. 17290.

 • Relato de dados que contrapõem o clima de pessimismo da Oposi-
ção ao governo Lula (como Líder). DSF 8/6/2004 p. 17549.

 • Aumento do fluxo de investimentos externos no país. Dados de-
monstram que a indústria vai alavancar o crescimento a partir de 
2005. Ressurgimento do emprego formal no Rio de Janeiro. Co-
mentários às declarações do economista Edmar Bacha, de que o 
PSDB não ganhará as eleições de 2006 caso a economia continue 
no ritmo atual (como Líder). DSF 15/6/2004 p. 18104.

 • Recebimento de documento assinado pela coordenadora da Frente 
Nacional de Prefeitos, Kátia Born, favorável à aprovação da medida 
provisória que fixa o salário-mínimo em R$260 para 2004. Cres-
cimento da produção industrial no Brasil e a perspectiva de cres-
cimento em outros setores da economia. DSF 17/6/2004 p. 18628.

 • Homenagem pelo aniversário de 60 anos do cantor e compositor 
Chico Buarque de Holanda. DSF 22/6/2004 p. 18990.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-governador Leonel 
de Moura Brizola. DSF 23/6/2004 p. 19045.

 • Crescimento do comércio do Brasil com outros países como re-
sultado das viagens do Presidente Lula. DSF 25/6/2004 p. 19440.

 • Importância do lançamento do programa de financiamento da safra 
agrícola, o "Plano Safra 2004/2005". DSF 29/6/2004 p. 19839.

 • Importância do evento ocorrido hoje no Senado Federal que agra-
ciou prefeitos com o título de "Amigos da Criança", patrocinado pela 
ABRINQ. Retomada do crescimento econômico. DSF 1/7/2004 p. 
20205.

 • Comentários aos incidentes ocorridos durante as manifestações 
contra o aumento das tarifas dos transportes coletivos na cidade de 
Florianópolis/SC. DSF 2/7/2004 p. 20558.

 • Importância das votações ocorridas no dia de ontem. Esclarecimen-
tos acerca de sua postura no tocante a liberações de verbas para os 
Estados de Santa Catarina. Comentários sobre artigo da jornalista 
Sônia Rassi que analisa o aumento da carga tributária no país (como 
Líder). DSF 8/7/2004 p. 21353.

 • Classificação cinco estrelas do Banco do Estado de Santa Catarina 
– BESC, pela maior agência de classificação de risco do mundo, a 
Standard & Poors (como Líder). DSF 8/7/2004 p. 21458.

 • Suspensão do reajuste dos ônibus em Florianópolis/SC. DSF 
9/7/2004 p. 22827.
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 • Realizações do governo federal no ano de 2004. DSF 9/7/2004 p. 
22899.

 • Reajuste do valor destinado à merenda escolar. Expectativas da vo-
tação de projetos importantes para o país, no esforço concentrado 
do Congresso Nacional na próxima semana. Realização, ontem em 
Santa Catarina, de seminário sobre as parcerias público-privadas. 
Audiência, amanhã, do Ministro dos Transportes com o Presidente 
do Tribunal de Contas da União, para a liberação da obra de dupli-
cação da BR-101 (como Líder). DSF 4/8/2004 p. 24205.

 • Defesa do esforço concentrado, pelo Senado Federal, para votação 
de projetos importantes para o Brasil. DSF 5/8/2004 p. 24668.

 • Considerações sobre a denominada "feira dos impostos", realizada 
em 25 cidades brasileiras. Elogios ao pacote de redução da carga 
tributária. Expectativas de acordo para a votação de importantes 
matérias pelo Congresso Nacional nesta semana. DSF 10/8/2004 
p. 25143.

 • Satisfação com a condução da política econômica brasileira im-
plementada pelo governo do PT (como Líder). DSF 12/8/2004 p. 
25712.

 • Comentários a coluna do Deputado Delfim Netto que destaca o 
esforço da Oposição de reorganizar-se após ter fracassado em tentar 
implodir o governo Lula (como Líder). DSF 13/8/2004 p. 26011.

 • Polêmica em torno da regulamentação da Agência Nacional do Ci-
nema e do Audiovisual e da criação do Conselho Federal de Jorna-
lismo. DSF 19/8/2004 p. 26847.

 • Relato de matérias jornalísticas que destacam o avanço da econo-
mia brasileira. Satisfação com importantes iniciativas do Governo 
Federal na área educacional. DSF 24/8/2004 p. 27384.

 • Leitura do texto da Carta de Gramado favorável à criação da Agência 
Nacional do Cinema e do Audiovisual – ANCINAV (como Líder). 
DSF 25/8/2004 p. 27514.

 • Estratégia da aprovação do projeto de parcerias público-privadas. 
DSF 25/8/2004 p. 27567.

 • Resposta ao pronunciamento do Senador Cristovam Buarque, res-
saltando as ações sociais implantadas pelo governo. DSF 26/8/2004 
p. 27643.

 • Registro de ações do governo Lula. DSF 28/8/2004 p. 28074.
 • Os 25 anos da Anistia no Brasil. DSF 2/9/2004 p. 28886.
 • Exalta as comemorações, ontem, do Dia da Independência. Comen-
tários ao artigo publicado, hoje, no jornal Gazeta Mercantil intitulado 
"Enfrentar as desigualdades regionais". DSF 9/9/2004 p. 29118.
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 • Levantamento efetuado pela Câmara de Política de Infraestrutura da 
Casa Civil, que culminou com a destinação de crédito suplementar 
do Orçamento de 2004, no valor de R$ 63 milhões, para ampliação 
da capacidade de exportação de 11 portos brasileiros. DSF 14/9/2004 
p. 29269.

 • Anúncio do lançamento, na última sexta-feira, do seguro agrícola 
para a agricultura familiar. Ações do Ministério das Cidades para a 
inclusão social das famílias de baixa renda. DSF 15/9/2004 p. 29380.

 • Defesa da apreciação de Projetos de Abertura de Credito a serem 
lidos na presente sessão (como Líder). DCN 15/9/2004 p. 2129.

 • Desempenho alvissareiro do Partido dos Trabalhadores no primeiro 
turno das eleições municipais. Empenho do PT para a votação das 
reformas política e do Judiciário. DSF 6/10/2004 p. 31282.

 • Posicionamento favorável ao pronunciamento do Senador Osmar 
Dias quanto à aprovação do fundo destinado ao desenvolvimento 
da educação básica, Fundeb. Críticas às matérias veiculadas pelo 
IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, sobre um 
suposto aumento na carga tributária no Brasil (como Líder). DSF 
7/10/2004 p. 31521.

 • Considerações sobre os programas de transferência de renda do 
governo federal. DSF 20/10/2004 p. 32413.

 • Comentários à publicação de fotos sobre o jornalista Vladmir Her-
zog (como Líder). DSF 21/10/2004 p. 32471.

 • Posicionamento sobre a questão de desvirtuamento no Programa 
Bolsa Família. DSF 21/10/2004 p. 32545.

 • Dados que demonstram o crescimento nacional do Partido dos Tra-
balhadores (como Líder). DSF 4/11/2004 p. 35071.

 • Resposta ao pronunciamento do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães desmentindo a acusação de utilização da máquina pública nas 
eleições municipais no estado da Bahia. DSF 10/11/2004 p. 35697.

 • Registro do crescimento das exportações brasileiras. Visita do Pre-
sidente da China ao Brasil. Comentários ao parecer do Procurador-
-Geral da República sobre a medida provisória que concede prerro-
gativas de ministro ao presidente do Banco Central do Brasil (como 
Líder). DSF 11/11/2004 p. 35853.

 • Responde às criticas feitas ao seu discurso em que aponta a coinci-
dência de o Ministro Relator da ação de inconstitucionalidade ser 
o Dr. Gilmar Mendes, que passou por situação semelhante quando 
exercia o cargo de Advogado-Geral da União. DSF 11/11/2004 p. 
35863.
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 • Pêsames ao povo palestino pelo falecimento do Líder Yasser Arafat. 
Aumento da arrecadação do FGTS. DSF 12/11/2004 p. 36097.

 • Reflexão sobre o aumento da carga tributária no Brasil. DSF 
18/11/2004 p. 36672.

 • Resposta às críticas do Senador Arthur Virgílio. DSF 18/11/2004 p. 
36683.

 • Protesto pelo adiamento na obra de duplicação da BR-101, entre 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em razão de recurso apresen-
tado por uma das empresas envolvidas na licitação (como Líder). 
DSF 19/11/2004 p. 36890.

 • Lançamento, amanhã, da Frente Parlamentar Mista em defesa da 
indústria cinematográfica brasileira. Registro do crescimento, no 
último mês, do emprego formal em diversos setores produtivos. 
DSF 24/11/2004 p. 37522.

 • Homenagem ao Presidente Nacional da Autoridade Palestina, Yasser 
Arafat. DSF 25/11/2004 p. 37590.

 • Agradecimento ao Presidente José Sarney, pelo apoio dado ao lança-
mento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Industria Cine-
matográfica Nacional. Encaminha ofício da Frente para o Presidente 
José Sarney. DSF 25/11/2004 p. 37868.

 • Comemoração do Dia Internacional para eliminação da violência 
contra a Mulher. DCN 25/11/2004 p. 2271.

 • Transcurso de 25 anos da "Novembrada", ato de protesto contra o 
regime militar levado a cabo por estudantes da Universidade Federal 
de Santa Catarina (como Líder). DSF 1/12/2004 p. 39376.

 • Contestação às críticas feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva relativas ao cres-
cimento do Produto Interno Bruto (como Líder). DSF 2/12/2004 
p. 39885.

 • Transcurso do Dia Nacional do Samba. Comparação entre os Go-
vernos Lula e Fernando Henrique Cardoso (como Líder). DSF 
3/12/2004 p. 40217.

 • Registro do recebimento de anteprojeto elaborado pelo Ministério 
da Educação sobre a reforma do ensino superior. Participação de Sua 
Excelência em reunião de debate sobre o biodiesel. Considerações 
sobre o desempenho da Petrobras nas áreas de gás e energia. DSF 
7/12/2004 p. 40456.

 • Regozijo em assumir o papel de líder do governo Lula. DSF 
8/12/2004 p. 41366.

 • Comentários à divulgação da pesquisa feita pelo Ibope encomenda-
da pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra o cresci-
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mento da aprovação do governo Lula e do crescimento da popula-
ridade do Presidente da República. Análise da projeção do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que mostra a perspectiva 
do crescimento da economia brasileira. Transcrição da reportagem 
da revista Época intitulada "A Vez da Indústria" (como Líder). DSF 
9/12/2004 p. 41487.

 • Crescimento da indústria brasileira em 2004. Redução da carga tri-
butária em 2003 (como Líder). DSF 10/12/2004 p. 41891.

 • Debate sobre questões do Orçamento de 2005: salário-mínimo, cor-
reção da tabela do imposto de renda da pessoa física e da restituição 
de recursos aos Estados exportadores. DSF 14/12/2004 p. 42488.

 • Votos de louvor a entidades hospitalares apresentados por Sua Ex-
celência DSF 17/2/2005 p. 580. 

 • Considerações sobre a carga tributária brasileira. DSF 18/2/2005 p. 
1150.

 • Comentários a matéria que aponta sobra de postos de trabalhos em 
Santa Catarina. Aumento do nível de emprego em 2004. Medidas 
de desoneração tributária do Governo Lula. DSF 22/2/2005 p. 1760.

 • Registro do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB, de acordo 
com dados do IBGE (como Líder). DSF 2/3/2005 p. 3606.

 • Comentários acerca do projeto de reforma sindical que chegou hoje 
à Câmara (como Líder). DSF 3/3/2005 p. 4033.

 • Fortalecimento dos interesses da América do Sul no contexto inter-
nacional com a viagem do Presidente Lula ao Uruguai. Audiência da 
Bancada Parlamentar do Sul do país, a realizar-se hoje à tarde com o 
Presidente Lula, para tratarem das ações emergenciais contra a seca 
naquela região. Registro de publicação elaborada pela Confederação 
Nacional dos Municípios, organizadora da VIII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, entre os dias 7 a 10 do corrente (como 
Líder). DSF 4/3/2005 p. 4080.

 • Relatos sobre a visita do Presidente Lula ao Estado de Santa Cata-
rina. DSF 18/3/2005 p. 5276.

 • Comemora crescimento da atividade industria no país, segundo 
dados do IBGE. DSF 22/3/2005 p. 5582.

 • Trancurso dos 279 anos de Florianópolis/SC. Registra que o Brasil 
vai converter parte da dívida externa em investimentos na área de 
eduação (como Líder). DSF 24/3/2005 p. 6243.

 • Satisfação com a decisão do governo de não renovação do acordo 
com o Fundo Monetário Internacional-FMI (como Líder). DSF 
30/3/2005 p. 6736.
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 • Considerações sobre o pontificado do Papa João Paulo II. Posse 
do Senador Alberto Silva como Conselheiro da República. DSF 
6/4/2005 p. 7448.

 • Elogios ao artigo do jornalista Mauro Santayana, intitulado "Que 
vivam bastante", jornal Correio Braziliense no último dia 31. DSF 
7/4/2005 p. 7847.

 • Comemoração, hoje, do Dia Mundial da Saúde. Regozijo pela san-
ção de projeto de lei de sua autoria, que garante às mulheres o direi-
to de acompanhamento no parto e pós-parto em qualquer hospital 
público ou conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS do país. 
DSF 8/4/2005 p. 8055.

 • Refuta as críticas ao Ministro da Saúde Humberto Costa, por pro-
por a reformulação de critérios para a internação de pacientes nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) públicas (como Líder). DSF 
13/4/2005 p. 8782.

 • Transcurso do Dia do Índio. Considerações sobre o aumento da 
carga tributária nos últimos dez anos. DSF 20/4/2005 p. 9765.

 • Liberação, pelo Ministério dos Transportes, de recursos destinados à 
recuperação de rodovias e portos brasileiros. DSF 21/4/2005 p. 9995.

 • Reflexões sobre o aumento da taxa de juros e a questão da autono-
mia do Banco Central. DSF 26/4/2005 p. 10088.

 • Realização da sexta Semana Nacional em Defesa da Promoção da 
Educação Pública. Defesa das viagens do Presidente Lula. DSF 
29/4/2005 p. 12712.

 • Homenagem pelo Dia do Taquígrafo. Homenagem ao novo Líder 
da Minoria, Senador José Jorge, e elogios também ao trabalho do 
ex-líder Sérgio Guerra. Participação de Sua Excelência em reunião, 
ontem, com o setor têxtil que se mostrou preocupado com entrada 
de produtos chineses no país. DSF 5/5/2005 p. 13341.

 • Grave crise institucional no Estado de Rondônia. DSF 18/5/2005 p. 
15102.

 • Relato da viagem de Sua Excelência em comitiva ao Japão. Expecta-
tiva com a viagem do Presidente Lula ao Japão. Observações sobre 
os problemas estruturais com corrupção no Brasil. DSF 19/5/2005 
p. 15422.

 • Tentativa do governo Bush de romper com a obstrução dos demo-
cratas do Congresso americano às indicações de dez juízes para os 
tribunais federais daquele país. Mecanismos instituídos pelo go-
verno Lula para a relação harmoniosa com os Entes federados e 
organismos da sociedade civil. DSF 20/5/2005 p. 15825.
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 • Tentativas de alguns em contrapor-se às palavras de S. Exa, toda vez 
que assome à tribuna. Reflexões sobre os acontecimentos na sessão 
de ontem, no plenário do Senado Federal. DSF 20/5/2005 p. 15831.

 • Elogios à decisão do governo federal de regulamentar as salvaguar-
das para entrada de produtos chineses. Solenidade de início das 
obras da Agenda Portos, no Porto de São Francisco do Sul, em 
Santa Catarina, no qual serão revitalizados mais dez portos brasi-
leiros. Referências à matéria "No rastro dos Corruptos", publicada 
neste domingo no jornal O Globo, que relata as ações do governo 
no combate à corrupção (como Líder). DSF 24/5/2005 p. 16061.

 • Questionamento a criação da CPI dos Correios. O combate a cor-
rupção no Governo Lula. (como Líder). DCN 26/5/2005 p. 707.

 • Aprovação no Senado do projeto de lei de iniciativa popular que cria 
o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), bene-
ficiando a população de baixa renda. Registro de que as exportações 
brasileiras para a América Latina superam as vendas para os Estados 
Unidos. Expectativas para a viagem do Presidente Lula ao Japão e 
à Coreia. DSF 26/5/2005 p. 16336.

 • Registra participação no primeiro Encontro de Habitação para Agri-
cultura Familiar, realizado no município de Cordilheira Alta-SC, 
no dia 27 do corrente. Ressalta programa habitacional para agricul-
tores familiares oferecido pelo governo federal (como Líder). DSF 
31/5/2005 p. 16534.

 • Considerações sobre os indicadores da economia brasileira, apesar 
dos últimos acontecimentos políticos. Luta do governo Lula no 
combate a corrupção. DSF 31/5/2005 p. 16574.

 • Expansão do crédito imobiliário no governo Lula. DSF 1/6/2005 p. 
16726.

 • Anúncio de medidas tomadas pelo governo do Presidente Lula para 
beneficiar agricultores. DSF 2/6/2005 p. 17033.

 • Contestação aos críticos do governo Lula, que atribuem à atual ad-
ministração do país o aumento da carga tributária. DSF 3/6/2005 
p. 17672.

 • Comentários a texto do colunista Wanderley Guilherme dos Santos, 
que faz reflexão a respeito da política brasileira. DSF 9/6/2005 p. 
18721.

 • Defesa do governo Lula no que se refere às denúncias de corrupção. 
DSF 14/6/2005 p. 19431.

 • Réplica às questões levantadas pelo Senador Alvaro Dias em seu 
pronunciamento. DSF 14/6/2005 p. 19435.
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 • Comunicação de medidas relevantes para a área de educação, assi-
nadas pelo Presidente Lula, em reunião realizada hoje no Palácio 
do Planalto (como Líder). DSF 15/6/2005 p. 19615.

 • Edição, pelo Presidente da República, de medida provisória tratando 
de incentivos ao setor produtivo (como Líder). DSF 17/6/2005 p. 
20062.

 • Solidariedade ao Sr. José Dirceu, que anunciou nesta tarde a sua re-
núncia ao cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil. DSF 17/6/2005 
p. 20138.

 • Denuncia disputa dos veículos de comunicação, no caso das de-
núncias de corrupção no governo (como Líder). DSF 21/6/2005 
p. 20333.

 • Agradecimento às manifestações de pesar pelo falecimento da mãe 
de Sua Excelência atual situação política brasileira. DSF 25/6/2005 
p. 20894.

 • Esclarecimentos acerca de reunião de líderes para tratar da instalação 
de CPI. DSF 25/6/2005 p. 20933.

 • Retrospectiva das ações efetivadas pela CPI dos Correios na semana 
passada. DSF 28/6/2005 p. 21045.

 • Resposta as considerações do Senador Heráclito Fortes. DSF 
28/6/2005 p. 21050.

 • Elogios ao Presidente Lula, pelos avanços na área de educação, em 
especial pela expansão do ensino profissionalizante voltado para as 
populações de baixa renda. DSF 29/6/2005 p. 21150.

 • Resumo das ações governamentais adotadas para o setor de constru-
ção. Apelo pela aprovação da proposta de emenda paralela à reforma 
da previdência social. DSF 30/6/2005 p. 21381.

 • Defesa do Partido dos Trabalhadores e de seus membros atingidos 
por denúncias de corrupção. Justificativas a requerimento de voto de 
pesar pelo falecimento, em Santa Catarina, do Professor e Sociólogo 
Jacó Anderle. DSF 5/7/2005 p. 22016.

 • Comentários aos depoimentos prestados, ontem, na CPI dos Cor-
reios. (como Líder). DSF 7/7/2005 p. 22293.

 • Defesa de Sua Excelência em decorrência de nota do Deputado 
Roberto Jefferson. DSF 8/7/2005 p. 22541.

 • Compromisso de depuração no Partido dos Trabalhadores. Neces-
sidade da reformulação da estrutura política e da máquina pública 
brasileiras, em observância à legalidade e às instituições democrá-
ticas constituídas. Registro da inclusão de Florianópolis – SC no 
programa "Consórcio da Juventude". Relato de pesquisa do instituto 
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Vox Populi que demonstra a aprovação de 60% da população bra-
sileira à política social do Governo Lula. DSF 26/7/2005 p. 25275.

 • Comentários à pesquisa do Datafolha sobre honestidade dos polí-
ticos. DSF 28/7/2005 p. 25768.

 • Questionamentos da população de Florianópolis com relação aos 
resultados das CPMIs em curso no Congresso Nacional. Participa-
ção de Sua Excelência em reunião na Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina. DSF 2/8/2005 p. 26117.

 • Comentários à fala do Presidente Lula no programa "Café com 
o Presidente", transmitido hoje. (como Líder). DSF 9/8/2005 p. 
26788.

 • Voto de pesar pelo falecimento do ex-Governador Miguel Arraes, 
ocorrido no dia 13 do corrente, em Recife-PE. DSF 16/8/2005 p. 
27550.

 • Apresentação de sugestão, que será levada hoje à Receita Federal, 
elaborada pelo Professor da USP, Sr. Valmor Slomski, que dispõe 
sobre a declaração de bens e direitos em tempo real, objetivando 
proporcionar um maior controle no combate à sonegação e lavagem 
de dinheiro. DSF 19/8/2005 p. 28346.

 • Preocupação com os reflexos na economia nacional das denúncias 
do Sr. Rogério Buratti. Consternação pelo incêndio do Mercado Pú-
blico de Florianópolis, ocorrido no último final de semana. (como 
Líder). DSF 23/8/2005 p. 28600.

 • Atesta que ações do governo Lula resultam em crescimento econô-
mico. DSF 3/9/2005 p. 30036.

 • Destaque para o bom desempenho da economia apesar da crise 
política. DSF 6/9/2005 p. 30134.

 • Comentários relativos aos resultados da avaliação do Dieese sobre 
os acordos para reajustes salariais. Destaque para o Estado de Santa 
Catarina que conseguiu o melhor desempenho nas negociações sa-
lariais em todo o país (como Líder). DSF 7/9/2005 p. 30345.

 • Comentários a operações realizadas pela Polícia Federal, no atual go-
verno, no combate à corrupção, em especial, a prisão do ex-Prefeito 
de São Paulo, Paulo Maluf, e seu filho neste final de semana. DSF 
13/9/2005 p. 30616.

 • Registro de mais uma vitória do Brasil na Organização Internacional 
do Comércio, conquistada com relação à sobretaxa sobre a carne de 
frango. Reflexões sobre a significação, para o cotidiano das pessoas, 
da queda da inflação. DSF 14/9/2005 p. 30755.
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 • Protesto contra o comportamento do Deputado Jair Bolsonaro, du-
rante depoimento do ex-Deputado José Genoino à CPMI, ocorrido 
na data de ontem (como Líder). DSF 15/9/2005 p. 30963.

 • Resultado da reunião com a Ministra Dilma Roussef sobre o impac-
to gerado pelo reajuste do gás. Considerações sobre a crise política 
(como Líder). DSF 16/9/2005 p. 31131.

 • Registro de matérias publicadas na imprensa catarinense sobre ín-
dices relacionados ao crescimento do emprego. DSF 20/9/2005 p. 
31309.

 • Comentários a documento apresentado na CPMI dos Bingos a res-
peito do depoente Toninho da Barcelona. DSF 21/9/2005 p. 31502.

 • Episódio ocorrido no depoimento do banqueiro Daniel Dantas na 
reunião das CPIs de hoje. DSF 22/9/2005 p. 31640.

 • Esclarecimentos quanto a seus discursos sobre a atuação do ban-
queiro Daniel Dantas. DSF 22/9/2005 p. 31645.

 • Esclarecimentos sobre a nota divulgada pelo jornalista Ricardo 
Noblat, relativamente à existência de possível dossiê que compro-
va irregularidades nos Correios à época do Governo de Fernando 
Henrique Cardoso. DSF 23/9/2005 p. 31740.

 • Regozijo com a indicação da Eletrosul como a melhor empresa 
do setor elétrico do País, em ranking anunciado pela revista IstoÉ 
Dinheiro. DSF 23/9/2005 p. 31751.

 • Apresenta solidariedade ao Senador João Capiberibe e sua esposa 
Raquel Capiberibe e protesta contra decisão do STF. DSF 24/9/2005 
p. 31957.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Apolônio de Carvalho, 
um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. DSF 27/9/2005 p. 
33015.

 • Considerações sobre as investigações que levam à origem do dinhei-
ro que abasteceu o chamado "valerioduto". DSF 27/9/2005 p. 33016.

 • Comemoração da melhoria dos indicadores econômicos do País. 
DSF 28/9/2005 p. 33132.

 • A votação para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados. 
Reflexões sobre as reivindicações dos prefeitos que vieram a Brasília 
ontem. (como Líder). DSF 29/9/2005 p. 33356.

 • Registro da assinatura de decreto para a regulamentação das salva-
guardas a produtos têxteis chineses. (como Líder). DSF 7/10/2005 
p. 34313.

 • Comentários sobre a decisão da Ministra Ellen Gracie, do STF, a 
respeito da quebra de sigilo envolvendo disco rígido apreendido 
no Banco Opportunity. (como Líder). DSF 12/10/2005 p. 34906.
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 • Comemoração ao "Dia do Professor" e ao "Dia da Criança". DSF 
12/10/2005 p. 34774.

 • Encaminhamento à Mesa de voto de aplauso ao Centro Educacional 
Menino Jesus, de Florianópolis-SC, que comemora 50 anos de ati-
vidades. Transcurso dos dois anos de existência do programa Bolsa 
Família, do Governo Federal. DSF 18/10/2005 p. 35163.

 • Registro das comemorações da Semana Mundial da Alimentação, no 
período de 16 a 22 de outubro, e do lançamento, pelo Ministério da 
Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, 
do Guia Alimentar para a População Brasileira. DSF 19/10/2005 p. 
35325.

 • Manifestação favorável ao voto "Sim" no referendo do próximo 
domingo. DSF 22/10/2005 p. 35873.

 • Realização da décima quarta Ecomac, encontro dos setores da indús-
tria e comércio da construção civil, ocorrido no dia 15 de outubro 
último, em Salvador/BA. DSF 26/10/2005 p. 36123.

 • Expectativa de benefício para a habitação popular no Brasil, através 
da "MP do Bem II" (como Líder). DSF 28/10/2005 p. 37303.

 • Considerações ao pronunciamento do Senador Antonio Carlos 
Magalhães de repúdio as críticas dirigidas a Sua Excelência DSF 
1/11/2005 p. 37738.

 • Avaliação de denúncia da revista Veja sobre a suposta doação de Cuba 
à campanha do PT em 2002. DSF 1/11/2005 p. 37707.

 • Comentários sobre a entrevista do presidente Lula ao programa 
"Roda Viva". Considerações sobre as investigações em curso nas 
CPMIs. DSF 9/11/2005 p. 38458.

 • Saudação aos participantes da Marcha Zumbi +10, realizada ontem 
em Brasília. Destaque às iniciativas do governo federal em favor dos 
afrodescendentes. DSF 18/11/2005 p. 39904.

 • Registro do apoio do Presidente Lula tanto ao ministro da Fazenda, 
Antonio Palocci, quanto à ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. 
DSF 19/11/2005 p. 40267.

 • Participação de Sua Excelência no lançamento, em Florianópolis/
SC, do programa Consórcio da Juventude, iniciativa do Governo 
Federal, que tem como objetivo capacitar, preparar e incluir no mer-
cado de trabalho jovens que não têm experiência profissional e en-
contram dificuldades de encontrar uma ocupação. DSF 23/11/2005 
p. 40586.

 • Comentários aos dados do estudo realizado pela Fundação Getú-
lio Vargas, que mostra o recuo da pobreza no Brasil com base na 
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pesquisa nacional de amostragem domiciliar feita pelo IBGE. DSF 
29/11/2005 p. 41462.

 • Voto de aplauso aos vencedores do prêmio que elegeu as dezesseis 
melhores experiências voltadas para a mídia cidadã, dentro estas, 
quatorze do Estado de São Paulo, uma da Espanha e uma de Santa 
Catarina. DSF 30/11/2005 p. 41710.

 • Repercussão do resultado da Pesquisa Nacional de Amostragem 
de Domicílios, realizada pelo IBGE e estudo da Fundação Getúlio 
Vargas, que tem o título "Miséria em Queda: Mensuração, Moni-
toramento e Metas". DSF 30/11/2005 p. 41713.

 • Aplauso ao Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil, pela 
proclamação do Samba de Roda do Brasil, do Recôncavo Baiano, 
como obra-prima do Patrimônio Imaterial da Humanidade. DSF 
1/12/2005 p. 41977.

 • Solidariedade ao ex-Deputado José Dirceu, cujo mandato foi cas-
sado na última quinta-feira. Presença do Ministro dos Transportes 
no Estado de Santa Catarina, para vistoria das obras de duplicação 
do trecho sul da rodovia BR-101 e assinatura de ordem de serviço 
de recursos extraordinários para a restauração, conservação e sina-
lização da rodovia BR-470. DSF 6/12/2005 p. 42846.

 • Voto de aplauso ao Ministro da Saúde, Saraiva Felipe pela assinatura 
da Portaria 2.418 que regulamenta a lei 11.108 garantindo a parturien-
te o direito a um acompanhante de sua livre escolha. DSF 6/12/2005 
p. 42860.

 • Voto de aplauso para a Rádio Senado e, em especial, para a Jornalista 
Nara Ferreira, que obtem medalha de prata do prêmio de jornalis-
mo, da Associação de Correspondentes das Nações Unidas – Unca. 
DSF 7/12/2005 p. 42968.

 • Comentários ao grampo telefônico feito de forma ilegal aos jornalis-
tas da Rede Gazeta, no Espírito Santo. Considerações sobre decisão 
do juiz da 5a Vara Federal Criminal de São Paulo que determinou 
à Folha Online a retirada de todas as matérias sobre o caso Kroll. 
DSF 14/12/2005 p. 44122.

 • Quitação da dívida com o FMI pelo governo Lula. Agradecimento 
pela aprovação de dois projetos de autoria de S. Exa, sobre a garantia 
do acesso aos portadores de necessidades especiais ao ensino da lin-
guagem de sinais (libras) e sobre a extensão aos brasileiros residentes 
no exterior do direito de votar para governador e representante no 
Senado. DSF 15/12/2005 p. 44659.

 • Balanço sobre as atividades parlamentares de Sua Excelência no ano 
de 2005. DSF 16/12/2005 p. 45051.



395

Se
na

do
ra

 Id
eli

 S
al

va
tti

 –
 S

C

 • Homenagem a Michelle Bachelet, eleita presidente do Chile. DSF 
17/1/2006 p. 209.

 • Homenagem pelo transcurso dos 145 anos de fundação da Caixa 
Econômica Federal, no último dia 12 de janeiro. DSF 18/1/2006 
p. 536.

 • Debate sobre os trabalhos realizados pela CPI dos Bingos. DSF 
20/1/2006 p. 1176.

 • Questionamentos sobre a entrevista do Deputado Osmar Serraglio, 
relator da CPMI dos Correios, concedida recentemente à imprensa 
(como Líder). DSF 26/1/2006 p. 1839.

 • Comentários sobre matéria de autoria de S. Exa, publicada na Folha 
de S.Paulo de hoje, enfatizando a necessidade da continuidade da 
política externa brasileira. DSF 27/1/2006 p. 2280.

 • Iniciativas do Governo do Presidente Lula para ampliar as opor-
tunidades de estudo da população. Desemprego: índice atual é o 
mais baixo desde 2002. Poder de compra do novo salário-mínimo: 
o maior desde 1985. DSF 31/1/2006 p. 2504.

 • Participação de Sua Excelência na solenidade de abertura do Ano 
Judiciário. DSF 2/2/2006 p. 2704.

 • Considerações sobre o Bolsa Família. Solenidade, amanhã, da en-
trega de 66 casas financiadas para os quilombolas pelo Governo 
Lula. Expectativas da edição, na próxima semana, da "MP do Bem 
2". Comentários ao pronunciamento do Senador José Agripino. 
DSF 3/2/2006 p. 2973.

 • Apelo ao Presidente Renan Calheiros para que seja agilizada a tra-
mitação da PEC que trata do Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica. DSF 8/2/2006 p. 3421.

 • Solenidade realizada no Palácio do Planalto, ocasião em que o pre-
sidente Lula anunciou uma série de medidas aguardadas pela socie-
dade, no sentido de incrementar e incentivar o setor da construção 
civil. DSF 8/2/2006 p. 3401.

 • Comentários sobre a viagem do Presidente Lula a países da África 
(como Líder). DSF 10/2/2006 p. 3814.

 • Registro das comemorações, ontem, dos 26 anos do Partido dos Tra-
balhadores. Comentários sobre resultado da pesquisa CNT-Census, 
relativa às intenções de votos para Presidência da República. Ala-
vancagem do ensino profissionalizante no Estado de Santa Catarina. 
DSF 15/2/2006 p. 4743.

 • Manifestação sobre as palavras do Senador Heráclito Fortes. DSF 
15/2/2006 p. 4745.
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 • Agradecimento à bancada do PT por sua recondução à liderança do 
partido. DSF 21/2/2006 p. 5639.

 • Exalta desempenho dos bancos oficiais em favor do desenvolvimen-
to dos programas sociais do governo federal. DSF 22/2/2006 p. 5777.

 • Divulgação de pesquisa do DATAFOLHA, cujos dados informam 
o crescimento da avaliação do Presidente entre os que ganham mais 
de dez salários mínimos e têm mais estudo. DSF 23/2/2006 p. 6167.

 • Parabeniza a Escola de Samba de Vila Isabel. Comentários sobre 
matéria de revista inglesa The Economist a respeito da política brasi-
leira e da viagem oficial do presidente Lula à Inglaterra. Observações 
sobre editorial do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "Ponto para 
Lula – e o Brasil". DSF 7/3/2006 p. 6858.

 • Noticiário dos principais jornais dando conta da diminuição das 
desigualdades sociais no Brasil. DSF 8/3/2006 p. 7072.

 • Reflexões sobre o Dia Internacional da Mulher. DSF 9/3/2006 p. 
7275.

 • Pesar pelo falecimento do Embaixador César Moreira. Repercus-
são de portaria que credenciou 12 hospitais catarinenses em alta 
complexidade cardiovascular. Programa "Farmácia Popular". DSF 
14/3/2006 p. 7741.

 • Encontro de Sua Excelência com representantes da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina e da Confederação dos Trabalhado-
res na Agricultura Familiar para tratar das consequências negativas 
que poderá ter a gripe aviária sobre o setor avícola naquele Estado. 
Comentários sobre matérias publicadas no jornal Valor Econômico, 
de que as maiores taxas de crescimento econômico verificadas nas 
Regiões Norte e Nordeste se devem principalmente a investimentos 
de inclusão social do governo federal. DSF 15/3/2006 p. 7828.

 • Grande expectativa no Estado de Santa Catarina, em razão da pers-
pectiva da gripe aviária e preocupação com os prejuízos que poderão 
advir. DSF 16/3/2006 p. 8138.

 • Comentário sobre resultado da pesquisa encomendada pela Con-
federação Nacional da Indústria-CNI, realizada pelo IBOPE, para 
a sucessão presidencial no Brasil. (como Líder). DSF 16/3/2006 p. 
8243.

 • Comentários sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
relação a CPI dos Bingos. DSF 17/3/2006 p. 8564.

 • Parabeniza a Ministra Ellen Gracie, eleita Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Considerações em defesa da liminar concedida 
pelo Ministro Peluso, do STF, contra depoimento do caseiro Nildo 
na CPI dos Bingos. (como Líder). DSF 17/3/2006 p. 8545.
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 • Considerações sobre o requerimento do Senador Tião Viana para a 
quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo. DSF 21/3/2006 p. 
8776.

 • Repúdio pela apresentação de requerimentos solicitando quebra de 
sigilo bancário, lidos anteriormente. DSF 21/3/2006 p. 8782.

 • Comentário sobre a liminar concedida pelo STF, que suspendeu o 
depoimento do caseiro Francenildo. Análises qualitativas das pes-
quisas de intenção de voto (como Líder). DSF 21/3/2006 p. 8765.

 • Esclarecimentos sobre a solicitação de cessão de fitas do circuito 
interno do Senado. DSF 22/3/2006 p. 8911.

 • Razões pelas quais levara Sua Excelência a requerer as fitas do sis-
tema de câmeras do Senado. Respostas ao pronunciamento do Se-
nador Heráclito Fortes. DSF 22/3/2006 p. 8916.

 • Homenagem ao transcurso dos 40 anos de fundação do PMDB. 
DSF 24/3/2006 p. 9294.

 • Legalidade da exibição pública da gravação de conversa telefônica, 
durante depoimento na CPI dos Bingos, entre a depoente Isabel 
Bordini, ex-superintendente do Departamento de Águas e Esgotos 
de Riberão Preto, e o advogado Rogério Buratti. DSF 24/3/2006 p. 
9383. REP DSF 24/3/2006 p. 9384.

 • Leitura de texto em homenagem a Florianópolis, pela passagem dos 
seus 280 anos. DSF 24/3/2006 p. 9358.

 • Registro sobre a necessidade de apuração do episódio "Nossa Cai-
xa", em São Paulo, que teria desviado recursos, conforme notícias 
divulgadas pela imprensa. DSF 28/3/2006 p. 9548.

 • Anuncia a demissão do Ministro Antonio Palocci, ressaltando as 
suas qualidades pessoais. (como Líder). DSF 28/3/2006 p. 9578.

 • Depoimento da Sra. Clarice Coppetti, vice-Presidente de Tecnolo-
gia da Caixa Econômica Federal, a respeito da quebra do sigilo ban-
cário do caseiro Francenildo (como Líder). DSF 29/3/2006 p. 9827.

 • Esclarecimentos sobre informações recebidas pelo Presidente Lula, 
quando em visita ao Estado de Santa Catarina, sobre matéria relativa 
a depósitos na conta do Sr. Francenildo, publicada no site da revista 
Época. DSF 30/3/2006 p. 9970.

 • Comentários sobre sugestões do PT ao Relatório Final da CPMI 
dos Correios. Registro da formatura de 1200 jovens de áreas de risco 
da grande Florianópolis, que participaram do programa "Consórcio 
da Juventude". DSF 4/4/2006 p. 10786.

 • Protesto contra episódio ocorrido ontem, na apresentação do re-
latório final da CPMI dos Correios, quando parlamentares foram 
impedidos de usar da palavra. (como Líder). DSF 7/4/2006 p. 11271.
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 • Registro de evento a ser realizado na Embrapa, hoje, para anunciar 
o Plano Nacional de Prevenção da Gripe Aviária. DSF 8/4/2006 p. 
11379.

 • Louvor ao Plenário do Senado e a seu Presidente pela a aprovação, 
hoje, de importantes matérias. Considerações sobre a denúncia 
apresentada pelo Procurador-Geral da República, Sr. Antonio Fer-
nando de Souza, contra membros do Partido dos Trabalhadores. 
(como Líder). DSF 12/4/2006 p. 11849.

 • Saudação aos índios brasileiros pelo transcurso hoje, dia 19, do Dia 
do Índio. Destaca a importância da Primeira Conferência Nacional 
dos Povos Indígenas, instituída por decreto presidencial, que está 
sendo realizada em Brasília. DSF 20/4/2006 p. 12442.

 • Apreensão com relação ao destino do Banco Estadual do Estado de 
Santa Catarina, tendo em vista a retirada das contas pelo governo 
do Estado. DSF 20/4/2006 p. 12484.

 • Registro da Nona Marcha de Prefeitos a Brasília. Considerações 
ao depoimento do Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, na 
Câmara dos Deputados. DSF 21/4/2006 p. 12834.

 • Regozijo pelo anúncio da autossuficiência do Brasil na produção de 
petróleo. DSF 25/4/2006 p. 13031.

 • Associa-se as homenagens prestadas ao Senador José Sarney. DSF 
25/4/2006 p. 13035.

 • Referências a nona Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
que tem por tema "Municípios Unidos Reconstruindo um Pacto 
Federativo Solidário" (como Líder). DSF 26/4/2006 p. 13169.

 • Aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do 
FUNDEB. Considerações sobre a discussão, ontem, na Câmara dos 
Deputados, de projeto de lei que trata da implementação da política 
de reserva de vagas nas universidades federais. DSF 27/4/2006 p. 
13467.

 • Indignação com o discurso do Presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Dr. Roberto Busato, na solenidade de posse 
da Ministra Ellen Gracie Northfleet, na Presidência do Supremo 
Tribunal Federal. (como Líder). DSF 28/4/2006 p. 13679.

 • Considerações sobre o Dia do Trabalho, comemorado em primeiro 
de maio. O impacto do aumento do salário-mínimo na economia e 
na massa salarial dos trabalhadores. DSF 3/5/2006 p. 13906.

 • Comentários aos artigos "As razões de Morales" e "O fracasso (da 
memória)". DSF 5/5/2006 p. 14624.
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 • Comentários sobre a entrevista concedida pelo Sr. Sílvio Pereira ao 
jornal O Globo, no último domingo, e as providências adotadas pelo 
Governo Lula sobre o tema. DSF 9/5/2006 p. 15098.

 • Saudação ao Senador Aloizio Mercadante pelo lançamento de sua 
candidatura ao Governo de São Paulo. Participação de evento no 
Palácio do Planalto, onde foram adotadas pelo presidente Lula, as 
medidas de reconhecimento das Centrais Sindicais como entidades 
oficiais. (como Líder). DSF 9/5/2006 p. 15219.

 • Anúncio de reunião, a ser realizada na Presidência do Senado, opor-
tunidade em que serão discutidas propostas para a alteração da tra-
mitação do Orçamento da União. (como Líder). DSF 10/5/2006 
p. 15365.

 • Agradecimentos pela solidariedade demonstrada pelo falecimento 
da funcionária da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Go-
verno, Sra. Ana Maria Gondim. Comemoração da sanção da Lei 
11.301/2006, que faz justiça ao magistério brasileiro. DSF 12/5/2006 
p. 16185.

 • Comentários sobre os fatos acerca da violência que estão ocorren-
do nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. DSF 
16/5/2006 p. 16551.

 • Leitura da nota do Diretor-Geral da Polícia Federal, a respeito de 
matéria publicada na revista Veja intitulada "A Guerra nos Porões". 
DSF 16/5/2006 p. 16574.

 • Repúdio à hipótese de qualquer tipo de acordo com o comando do 
crime organizado, considerando uma afronta às autoridades cons-
tituídas. DSF 18/5/2006 p. 17255.

 • A questão da segurança pública. DSF 18/5/2006 p. 17057.
 • Preocupação com alguns projetos aprovados pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para o combate à criminalida-
de. Comentários sobre requerimento apresentado na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa para que constitua 
Comissão visando acompanhar os desdobramentos da onda de vio-
lência em São Paulo. Comentários à entrevista concedida hoje pelo 
Governador de São Paulo, Sr. Cláudio Lembo, sobre a violência 
naquele Estado. DSF 19/5/2006 p. 17421.

 • Justificação de requerimento de voto de aplauso à CNBB, pela reali-
zação do décimo quinto Congresso Eucarístico Nacional, na cidade 
de Florianópolis. Comentário sobre iniciativa do Presidente Lula 
de repasse de recursos ao Programa Saneamento para Todos. DSF 
23/5/2006 p. 17594.
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 • Retomada de considerações sobre a questão Bolívia-Petrobras. DSF 
24/5/2006 p. 17729.

 • Posicionamento do PT com relação à investigação das atividades do 
Sr. Daniel Dantas. (como Líder). DSF 24/5/2006 p. 17773.

 • Comentários sobre um estudo do Banco Mundial, comparativo 
entre os programas de inclusão social de distribuição de renda im-
plementados na América Latina. Registro da participação de Sua 
Excelência em ato patrocinado por entidades que trabalham em 
favor da segurança alimentar, realizado no Auditório Petrônio Por-
tella. DSF 30/5/2006 p. 18345.

 • Reiteração de alguns aspectos relativos aos procedimentos empresa-
riais adotados pelo Sr. Daniel Dantas (como Líder). DSF 30/5/2006 
p. 18377.

 • Análise sobre reportagem do jornal Valor Econômico, referente ao 
crescimento do PIB brasileiro em 2006. DSF 31/5/2006 p. 18445.

 • Comentários sobre a matéria publicada na primeira página do jor-
nal Folha de S.Paulo, do último domingo, intitulada "Kroll recor-
reu à CIA para espionar governo brasileiro". (como Líder). DSF 
31/5/2006 p. 18487.

 • Questionamentos sobre o alto índice de mortalidade materna no 
Brasil. Registro da participação de Sua Excelência em evento no 
Ministério da Saúde, em comemoração ao Dia Internacional de 
Luta pela Saúde da Mulher e da redução da Mortalidade Materna. 
DSF 1/6/2006 p. 18642.

 • Destaque para a retomada do crescimento econômico, com a expan-
são do PIB, registrada no primeiro trimestre de 2006. DSF 2/6/2006 
p. 18884.

 • Registro de reunião que se realizará hoje, com o Ministro da Edu-
cação e professores da CEFET, quando será entregue o projeto da 
criação, em Santa Catarina, da Universidade Federal Tecnológica. 
Análise dos resultados dos números apresentados sobre o cresci-
mento do PIB no primeiro trimestre. DSF 6/6/2006 p. 19056.

 • Vandalismo promovido pelo Movimento de Libertação dos Sem 
Terra (MLST) nas dependências da Câmara dos Deputados. DSF 
7/6/2006 p. 19179.

 • Comentários à entrevista concedida pelo ex-ministro da Fazenda, 
Sr. Maílson da Nóbrega, ao jornalista Paulo Henrique Amorim, na 
qual elogia o esforço do governo Luiz Inácio Lula da Silva para que 
o país acumule reservas destinadas ao pagamento da dívida líquida 
externa até o final de 2006. Apresentação de dados e indicadores 
confirmando, efetivamente, que no governo Lula foi possível que-
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brar o paradigma de que "é necessário primeiro crescer e depois 
dividir". DSF 7/6/2006 p. 19161.

 • Comunicação do afastamento do Sr. Bruno Maranhão, da Executiva 
Nacional do PT, em razão dos episódios ocorridos ontem na Câ-
mara dos Deputados. Repúdio aos atos de vandalismo patrocinados 
pelo MSLT, ontem, na Câmara dos Deputados. DSF 8/6/2006 p. 
19437.

 • Apresentação da listagem das medidas anunciadas hoje pelo Presi-
dente Lula, relativas ao setor da educação. Considerações sobre a re-
alização do concurso Literatura para Todos. DSF 9/6/2006 p. 19800.

 • Leitura de nota encaminhada por Sua Excelência à imprensa, na qual 
desautoriza o texto distribuído ontem por assessores da liderança do 
PT no Senado a respeito da CPI dos Bingos. Anúncio de pesquisa 
econômica divulgada recentemente pelo IPEA. DSF 10/6/2006 p. 
19901.

 • Necessidade de apreciação da matéria relativa ao Fundo de De-
senvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. DSF 20/6/2006 
p. 20737.

 • Contraditando as denúncias contra Sua Excelência publicadas no 
jornal Correio Braziliense de hoje (como Líder). DSF 21/6/2006 p. 
20847.

 • Registro dos itens da Agenda do presidente Lula, em visita ao Estado 
de Santa Catarina, no próximo final de semana. (como Líder). DSF 
22/6/2006 p. 21169.

 • Homenagem ao Banco do Estado de Santa Catarina-BESC, pelo 
excelente trabalho realizado nos 293 municípios do Estado. Con-
siderações sobre os debates eleitorais deste ano. DSF 23/6/2006 p. 
21314.

 • Justificação de requerimento encaminhado à Mesa, solicitando voto 
de aplauso para os 13 municípios com melhor Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família, em especial os mu-
nicípios catarinenses de Bom Jesus, Flor do Sertão e José Boiteux. 
DSF 29/6/2006 p. 21859.

 • Voto de aplauso pela decisão da Mesa que reconheceu a união es-
tável entre pessoas do mesmo sexo, o que contribuirá para o apro-
veitamento da legislação. DSF 29/6/2006 p. 21840.

 • Voto de aplauso aos atletas da Fundição Tupy, de Joinville, que ven-
ceram a Copa do Mundo do Trabalhador, na Áustria. DSF 5/7/2006 
p. 22359.
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 • Regozijo com a cobertura total do Sistema de Atendimento Médico 
de Urgência (Samu), com a entrega das últimas unidades ao Estado 
de Santa Catarina. DSF 5/7/2006 p. 22356.

 • Comentários a matéria de autoria do jornalista Merval Pereira, so-
bre a responsabilidade da educação básica no país. A aprovação do 
Fundeb e a sua implementação. DSF 6/7/2006 p. 22878.

 • Análise das notícias publicadas na imprensa nacional sobre o cresci-
mento econômico no governo Lula, cujos dados contrariam os seus 
críticos e mostram a razão pela preferência da população à reeleição 
do Presidente Lula. DSF 12/7/2006 p. 23462.

 • Resposta ao pronunciamento do Senador César Borges de críti-
ca aos empréstimos concedidos pelo BMG aos aposentados. DSF 
13/7/2006 p. 23891.

 • Transcrição do artigo do Reitor da Univali, o Professor José Roberto 
Provesi, que, a partir de um levantamento feito pelo Programa de 
Atenção aos Discentes, Egressos e Funcionários da Universidade 
do Vale de Itajaí (Univali), traçam um interessante perfil dos alunos 
beneficados pela bolsas do ProUni. DSF 19/7/2006 p. 24664.

 • Comentários sobre o artigo jornal O Globo, que tem como título 
"FGV: redistribuição fez renda de pobre subir 14%", sobre estudo 
da Fundação Getúlio Vargas que apresenta melhoria da distribuição 
de renda no País. DSF 19/7/2006 p. 24669.

 • Saudações a realização da 58a reunião anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), que está sendo realizada em 
Florianópolis/SC. Transcrição de artigos publicados, hoje, que re-
produzem os eventos e as conquistas do mundo científico brasileiro. 
DSF 19/7/2006 p. 24680.

 • Registro da posse do novo prefeito e vice-prefeito de Itapema/SC, 
Srs. Sabino Bussanelo e Juscelino Schmitt. Comentários sobre as 
pesquisas eleitorais ao governo de Santa Catarina e à Presidência da 
República. DSF 20/7/2006 p. 24743.

 • Voto de pesar pelo falecimento do ator Raul Cortez. DSF 20/7/2006 
p. 24742.

 • Relato dos problemas que estão ocorrendo com os repasses do Pro-
naf, que dependem da entrega de projetos pelos governos estaduais. 
DSF 26/7/2006 p. 25044.

 • Encaminhamento à Mesa de pronunciamento registrando que o 
Senador Sérgio Zambiasi assumiu a presidência da Comissão Par-
lamentar Conjunta do Mercosul. DSF 26/7/2006 p. 25053.
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 • Observações relativas à ética na política e o combate efetivo à cor-
rupção, através do fortalecimento das instituições. Elogios à ação 
da Polícia Federal. DSF 27/7/2006 p. 25334.

 • Transcrição da entrevista concedida pelo professor da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Roberto 
Jamil Cury, publicada na revista Carta Capital desta último final de 
semana. DSF 27/7/2006 p. 25342.

 • Manifestação com relação ao pronunciamento do Senador Almeida 
Lima sobre cobrança de divulgação pela Corregedoria Parlamentar 
do Senado das informações acerca das investigações sobre senado-
res acusados de envolvimento em irregularidades. DSF 2/8/2006 
p. 25691. 

 • Repercussão da visita do Presidente Lula ao Estado de Santa Cata-
rina. (como Líder). DSF 2/8/2006 p. 25734.

 • Registro das comemorações da Semana Mundial do Aleitamento 
Materno. DSF 3/8/2006 p. 25829.

 • Registro sobre as manchetes dos jornais de hoje, referentes ao re-
corde na balança comercial brasileira. Comentários sobre matéria 
publicada ontem no jornal Folha de S.Paulo, intitulada "Remunerar 
o desempenho". A liberação, pelo STF, da instalação de CPIs pela 
Assembléia Legislativa de São Paulo. DSF 3/8/2006 p. 25855.

 • Perda dos limites de civilidade nos debates do Senado. Irregularida-
des nas privatizações realizadas pelo governo anterior. Divulgação 
do blog de Fernando Rodrigues. DSF 4/8/2006 p. 26065.

 • Parabeniza a equipe do "Tempo Real", pela eficiência na divulgação 
do lançamento ontem, no Senado Federal, do filme Zuzu Angel. 
Referências ao pronunciamento do Senador Jorge Bornhausen so-
bre a possível censura havida no programa "Voz do Brasil". DSF 
4/8/2006 p. 26046.

 • Questionamentos à Mesa e repúdio com relação à postura sobre o 
uso da palavra. Manifestação com relação às palavras do Senador 
Jorge Bornhausen. Citação sobre dados da Vale do Rio Doce. (como 
Líder). DSF 4/8/2006 p. 26053.

 • Rebate críticas da oposição a respeito da intenção do Presidente 
Lula, de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva 
para fazer reforma política. DSF 4/8/2006 p. 26079.

 • Cumprimentos ao Senador Heráclito Fortes pela homenagem que 
lhe foi prestada pela Assembleia Legislativa do Piauí. Participação de 
Sua Excelência no debate na Assembleia Legislativa para a criação de 
Defensoria Pública no Estado. Críticas as autoridades de São Paulo, 
em particular o secretário de Segurança Pública do Estado, Saulo de 
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Castro Abreu Filho, pela demora na apresentação da documentação 
necessária para o fechamento do convênio e para a liberação da ver-
ba do Fundo Penitenciário. (como Líder). DSF 9/8/2006 p. 26292.

 • Comemoração sobre os resultados da pesquisa CNT/Sensus, di-
vulgada ontem, destacando a avaliação positiva do presidente Lula. 
DSF 9/8/2006 p. 26297.

 • Análise da importância da Lei Maria da Penha que torna mais ri-
gorosas as punições para o homem que praticar violência contra 
a mulher e cria os Juizados Especiais de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. DSF 10/8/2006 p. 26492.

 • Considerações sobre as divergências políticas na questão da segu-
rança do Estado de São Paulo. Acirramento do processo eleitoral. 
(como Líder). DSF 10/8/2006 p. 26507.

 • Considerações sobre editorial do jornal Folha de S.Paulo, intitulado 
"Operação Dominó". Análise sobre a importância do Congresso 
Nacional concluir a votação de inúmeros itens da reforma política, 
alguns dos quais foram objeto de votações já pelo Senado Federal. 
DSF 11/8/2006 p. 26594.

 • Transcrição do artigo intitulado "Construindo o SUS", publicado 
ontem no jornal Folha de S.Paulo, de autoria do Ministro da Saúde, 
Agenor Álvares. DSF 11/8/2006 p. 26636.

 • Registro de matérias do jornal Gazeta Mercantil, edição de hoje, sobre 
o risco Brasil e investimentos maiores em tecnologia da informação 
por parte de empresas do setor elétrico. DSF 17/8/2006 p. 26963.

 • O sucesso das operações da Polícia Federal. Registro de artigo pu-
blicado pelo jornal Valor Econômico, edição de ontem, de autoria do 
jornalista Raymundo Costa, intitulado "Televisão é a última cartada 
da oposição". Comemoração do crescimento de filiados ao PT. DSF 
17/8/2006 p. 27006.

 • Comentários sobre matérias publicadas em jornais recentes refe-
rentes à redução da desigualdade social no país e aos comparativos 
da lucratividade das empresas. DSF 24/8/2006 p. 27380.

 • Encaminhamento de requerimento de voto de aplauso para as en-
tidades governamentais que serão agraciadas com a Medalha Paulo 
Freire, em Recife. DSF 31/8/2006 p. 27609.

 • Satisfação com a meta atingida pelo Programa Bolsa Família no 
Estado de Santa Catarina. DSF 31/8/2006 p. 27618.

 • Recebimento de ofícios da Federação das Indústrias de Santa Ca-
tarina (Fiesc) e do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
e Reparação Naval (Sinaval), solicitando a discussão e aprovação, 
no esforço concentrado de setembro, de projeto que autoriza a Pe-
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trobras Transporte S.A. (Transpetro) a elevar temporariamente seu 
limite de endividamento para operações de crédito com recursos do 
Fundo da Marinha Mercante. Considerações sobre vários resultados 
de pesquisas eleitorais. Participação de Sua Excelência na solenidade 
de lançamento do programa de governo do presidente Lula, visando 
sua reeleição. DSF 31/8/2006 p. 27621.

 • O combate à corrupção. Comentários sobre matéria publicada pela 
imprensa referente ao cruzamento dos pagamentos feitos através de 
cartões de crédito com os dados da Receita Federal. Congratulações 
ao brilhante trabalho realizado pela Polícia Federal no combate ao 
crime organizado e à corrupção no país. DSF 5/9/2006 p. 27803.

 • Posicionamento de Sua Excelência com relação às declarações do 
presidente do PT, Deputado Ricardo Berzoini. DSF 5/9/2006 p. 
27845.

 • Transcrição de dois artigos publicados pela imprensa: "A ética da 
hipocrisia", da autoria de Paulo Betti, e "Anatomia da inveja", de 
Mauro Santayana. DSF 6/9/2006 p. 27907.

 • Justificação de encaminhamento do requerimento de voto de aplau-
so ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o primeiro no Brasil a 
instalar três Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, nas Comarcas de Florianópolis, Chapecó e Tuba-
rão. DSF 21/9/2006 p. 29327.

 • Saudação a todos os gaúchos, pela comemoração do aniversário da 
Revolução Farroupilha, hoje, 20 de setembro. Questionamentos so-
bre a representação apresentada pela coligação PSDB/PFL, acolhida 
pelo TSE, objetivando cassar o registro da candidatura do presidente 
Lula à reeleição. DSF 21/9/2006 p. 29336.

 • Esclarecimentos a respeito da matéria intitulada "Pavan protesta 
conta 'mentiras deslavadas' de Ideli Salvatti", publicada no Jornal do 
Senado, edição de hoje. DSF 21/9/2006 p. 29368.

 • Solicita a transcrição integral da nota oficial da Fundação Interuni-
versitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho – Rede Unitra-
balho, a respeito de denúncias publicadas na imprensa de repasses 
irregulares de recursos pelo governo federal para o desenvolvimento 
de projetos e pesquisas. Transcrição da nota à imprensa, do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, sobre a celebração de convênios entre 
o Ministério e a Rede Unitrabalho. DSF 22/9/2006 p. 29416.

 • Explicações sobre o episódio do dossiê contra o candidato José Serra 
e a constatação de que tanto o Presidente, quanto o candidato Lula, 
vêm realizando todos os atos necessários para investigar a tentati-
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va de compra, a origem do dinheiro e as pessoas envolvidas. DSF 
22/9/2006 p. 29433. 

 • Registro e comentários sobre a matéria publicada no jornal O Globo, 
intitulada "Polícia conclui que não houve grampo no TSE. Laudo do 
Instituto de Criminalística não encontra sequer indícios de escutas 
clandestinas nos telefones do Tribunal". DSF 27/9/2006 p. 29480.

 • Solicita a correção no Jornal do Senado de dados das eleições. Cum-
primentos ao PT pelos resultados alcançados no recente pleito elei-
toral. DSF 4/10/2006 p. 30123.

 • Considerações sobre a disputa ao cargo presidencial para o segundo 
turno. Comentários à matéria intitulada “Sutis diferenças” veicu-
lada pelo jornal Correio Braziliense, edição de hoje. DSF 5/10/2006 
p. 30325.

 • Defende uma posição contundente das autoridades brasileiras na 
preservação da soberania nacional no tocante a ideia absurda de 
internacionalização da Amazônia. DSF 5/10/2006 p. 30227.

 • Esclarecimentos ao Senador Heráclito Fortes sobre a proposta de 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar 
a ONG Amigos de Plutão. DSF 11/10/2006 p. 30717.

 • Registro de comparecimento ao ato de apoio mútuo entre a cam-
panha do presidente Lula e do Senador Sérgio Cabral, no Rio de 
Janeiro, ocasião em que Sua Excelência ouviu discurso contundente 
do Professor Cândido Mendes a respeito da redução da injustiça so-
cial no País no período do governo Lula. DSF 11/10/2006 p. 30654.

 • Rebate críticas da Oposição, em relação ao debate realizado no úl-
timo domingo entre os candidatos Lula e Alckmin. (como Líder). 
DSF 11/10/2006 p. 30716.

 • Considerações sobre temas trazidos para o debate no segundo turno 
da eleição presidencial. DSF 17/10/2006 p. 31083.

 • Lamentando a forma pela qual se tem conduzido o debate eleitoral 
e, em especial, pela afronta à instituição Presidência da República e 
ao incentivo ao preconceito e à discriminação. (como Líder). DSF 
17/10/2006 p. 31156.

 • Elogios ao trabalho da Polícia Federal. Questionamentos com re-
lação à origem e ao destino do dinheiro encontrado com o asses-
sor do ex-secretário da Fazenda de Santa Catarina Max Bornholdt. 
Manifestação sobre matéria publicada pela revista Veja, a respeito 
de Freud Godoy, que desencadeou uma série de ações e pedido de 
intervenção do TSE. DSF 18/10/2006 p. 31289.

 • Leitura do texto da decisão do juiz ao pedido de habeas corpus, ne-
gado na Justiça de Santa Catarina, para soltar o Sr. Aldo Hey, que 
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era assessor especial do Secretário da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina. DSF 18/10/2006 p. 31294.

 • Satisfação pela vitória do Brasil nas eleições realizadas ontem em 
todo o país. Análise sobre os resultados das eleições alcançados pelo 
governo Lula, que visavam o combate à desigualdade e adoção de 
políticas para a diminuição da injustiça social e aumento da inclusão 
social. DSF 31/10/2006 p. 33011.

 • Cumprimentos à Senadora Ana Júlia Carepa, pela vitória alcançada 
na disputa pelo cargo de Governadora do Pará (como Líder). DSF 
1/11/2006 p. 33160.

 • Esclarecimentos sobre o episódio narrado pelo Senador Heráclito 
Fortes, obtidas junto ao Dr. Paulo Lacerda, da Polícia Federal. DSF 
1/11/2006 p. 33169.

 • Considerações sobre o pronunciamento do Senador Heráclito For-
tes que a acusou de justificar a atuação da Polícia Federal sobre o 
depoimento dos jornalistas da revista Veja. DSF 1/11/2006 p. 33164.

 • Considerações sobre o constrangimento sofrido por alguns jorna-
listas da revista Veja, nas dependências da polícia federal, que par-
ticiparam da matéria intitulada "Operação Abafa". DSF 1/11/2006 
p. 33163.

 • Discussão sobre onde está o limite de um direito que é fundamental 
em qualquer democracia, que é o direito à liberdade de expressão. 
DSF 8/11/2006 p. 33807.

 • Réplica ao pronunciamento do Senador Heráclito Fortes. DSF 
8/11/2006 p. 33811.

 • Leitura e comentários sobre e-mail recebido do eleitor Jorge da Cruz 
Silva, que solicita que os parlamentares "não subestimem a inte-
ligência do povo", em referência ao resultado das eleições para a 
Presidência da República. (como Líder). DSF 14/11/2006 p. 34416.

 • Considerações sobre os temas em debate, surgidos no segundo 
turno para as eleições presidenciais. Explanação sobre os dados do 
Relatório "Desenvolvimento Humano/2006", do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento. DSF 14/11/2006 p. 34454.

 • Cumprimentos aos servidores da CEF que estão participando de um 
Fórum Internacional em Cingapura, onde apresentarão a tecnologia 
desenvolvida para operar seu sistema lotérico, o que possibilita a 
independência em relação à empresa norte-americana Gtech. DSF 
15/11/2006 p. 34556.

 • Voto de pesar pelo falecimento do Senador Ramez Tebet, ocorrido 
no dia 17 último, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul. DSF 21/11/2006 p. 34826.
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 • Registro de comunicação do Presidente da Petrobras de que se 
encontra à disposição do Senado Federal para esclarecer denún-
cias veiculadas na imprensa a respeito da relação da Petrobras com 
ONGs. Prioridades para o segundo mandato do Presidente Lula. 
Resultados das políticas adotadas no setor da construção civil. DSF 
22/11/2006 p. 34956.

 • Abertura da Segunda Semana de Valorização da Pessoa com Defi-
ciência. DSF 22/11/2006 p. 34888.

 • Expectativa com relação à reunião do presidente Lula, a realizar-se 
hoje, com a Executiva do PMDB. Considerações sobre o fortaleci-
mento da relação institucional e do compartilhamento do segundo 
mandato do presidente Lula. DSF 23/11/2006 p. 35115.

 • Comentários sobre as matérias publicadas no jornal O Estado de 
S. Paulo e na Folha Online sobre o assassinato do ex-Prefeito de 
Santo André/SP, Celso Daniel. Registro de pesquisa atestando o 
aumento do consumo dos brasileiros mais pobres. (como Líder). 
DSF 23/11/2006 p. 35152.

 • Realização de reunião do Diretório Nacional dos Partido do Tra-
balhadores, que fez um balanço geral das eleições. DSF 28/11/2006 
p. 35759.

 • Apresentação dos dados obtidos ao participar do Décima Oitava 
Reunião do Fórum da Competitividade na Construção Civil, que 
vem crescendo graças às medidas adotadas pelo governo. (como 
Líder). DSF 29/11/2006 p. 35870.

 • Registro de formulação de voto de aplauso ao funcionário do Sena-
do, Marcos Evandro Cardoso Santi, pela publicação do livro sobre 
CPI's e aos formandos e formandas da Academia da Força Aérea. 
DSF 1/12/2006 p. 36385.

 • Registro da visita, ontem, do Ministro da Previdência Social, aten-
dendo a convite da Bancada do PT. Defesa da abertura de discussão 
no Congresso, sobre o déficit da Previdência Social. DSF 1/12/2006 
p. 36390.

 • Homenagens pela passagem do Dia Nacional do Samba, em 2 de 
dezembro último. DSF 5/12/2006 p. 36943.

 • Homenagem póstuma a João Batista Almeida, o Tião, sambista de 
Santa Catarina. DSF 6/12/2006 p. 37059.

 • Considerações sobre a elevação das vendas do arroz e do feijão, 
segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento – Co-
nab e diversas outras entidades. Elogios ao jornalista Mino Carta, 
por ter sido escolhido como Jornalista do Ano, pela Associação dos 
Correspondentes da Imprensa Estrangeira. DSF 6/12/2006 p. 37065.
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 • Divergências de opinião entre Sua Excelência e o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, relativo ao jornalista Mino Carta. DSF 6/12/2006 
p. 37069.

 • Voto de aplauso aos assessores do Senado, Josué Alfredo Pellegrini, 
primeiro lugar no XI Prêmio Tesouro Nacional 2006, com o texto 
"Dez Anos da Compensação Prevista na Lei Kandir", e Dra. Márcia 
Anita Sprandel, pelo artigo "Tráfico de Seres Humanos", incluso no 
relatório Direitos Humanos no Brasil em 2006. DSF 7/12/2006 p. 
37284.

 • Anúncio do pagamento das indenizações referentes às desapropria-
ções feitas para a criação do Parque Nacional de São Joaquim, re-
serva ecológica de Santa Catarina. DSF 12/12/2006 p. 38154.

 • Voto de aplauso pelos 25 anos de ordenação do Padre Vilson Groh, 
uma das principais lideranças comunitárias de Santa Catarina. DSF 
12/12/2006 p. 38163.

 • Registro de documento encaminhado à Ministra Dilma Rousseff, 
por conta de preocupação com relação à questão das concessões 
de rodovias, e da decisão do Tribunal de Contas da União sobre a 
matéria. DSF 13/12/2006 p. 38350.

 • Manifestação de apreço ao Senador Teotônio Vilela, desejando-lhe 
todo o sucesso. Registro do carinho com que o Senador Augusto 
Botelho foi acolhido na bancada do PT. DSF 15/12/2006 p. 38903.

 • Comemoração dos dez anos de vigência da Lei 9.394, de 1996 – Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional. DSF 20/12/2006 p. 39115.

 • Despedidas de final de ano. Avaliação positiva do mandato do Pre-
sidente Lula. DSF 21/12/2006 p. 39643.

 • Explicações sobre a reprovação feita pela Câmara dos Deputados 
do projeto de lei que favorecia o esporte e a cultura, para evitar que 
o mesmo prejudicasse o Programa de Alimentação do Trabalhador. 
DSF 21/12/2006 p. 39539.

 • Esclarecimentos sobre o bloco formado pelo PT. DSF 2/2/2007 p. 
176.

 • Afirmações de que o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), poderá se transformar num pacto efetivo entre os partidos 
políticos. DSF 8/2/2007 p. 1226.

 • Registro dos eventos realizados na Bahia, por ocasião das come-
morações dos 27 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. 
Esclarecimentos sobre a prioridade que será dada à aprovação do 
PAC, bem como da reforma política. (como Líder). DSF 13/2/2007 
p. 1794.
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 • Anúncio da reunião da OIE no mês de maio que deverá reconhecer 
o Estado de Santa Catarina como um Estado livre de aftosa. Ressalta 
os dados positivos da economia do Estado de Santa Catarina. Indica-
ção, pelo Governo brasileiro, do economista Paulo Nogueira Batista 
Júnior para o Fundo Monetário Internacional. DSF 27/2/2007 p. 
2915.

 • Considerações sobre os trabalhos realizados pelas comissões do 
Senado Federal hoje pela manhã. Comentários sobre os resultados 
do ENEM e do SAEB. Elogios a edição do "decreto da inclusão so-
cial" pelo presidente Lula, que reduz a alíquota previdenciária para 
trabalhadores de baixa renda excluídos do sistema. DSF 28/2/2007 
p. 2985.

 • Voto de aplauso para os cientistas brasileiros Miguel Nicolelis, 
Cláudio Melo, Sidarta Ribeiro e a todos que apoiaram o projeto 
do Instituto de Neurociência de Natal, inaugurado dia 23 próximo 
passado. DSF 28/2/2007 p. 2989.

 • Justificação de projeto encaminhado à Mesa, da autoria de S. Exa, 
que pretende garantir o fornecimento da vacina contra o vírus do 
HPV pelo SUS. (como Líder). DSF 6/3/2007 p. 3772. 

 • Justifica o requerimento de voto de aplauso aos cientistas Henry 
França Meier e Vinicyus Rodolfo Wiggers, professores doutores da 
Fundação Universidade Regional de Blumenau – Furb, pelo segun-
do lugar no Prêmio Péter Murányi 2007. DSF 6/3/2007 p. 3780.

 • Defesa de investimentos do país na produção de álcool combustível. 
DSF 7/3/2007 p. 4076.

 • Considerações sobre a reunião do Presidente Lula, ontem, com os 
27 governadores. DSF 8/3/2007 p. 4363.

 • Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DSF 8/3/2007 p. 
4331.

 • Realce para as medidas, em fase final de estudo, do Plano de De-
senvolvimento da Educação. DSF 20/3/2007 p. 5788.

 • Comemoração em razão da explosão do crédito imobiliário no país. 
DSF 21/3/2007 p. 5935.

 • Homenagem a memória do educador, intelectual e Senador Darcy 
Ribeiro, pelo transcurso do décimo aniversário de seu falecimento. 
DSF 22/3/2007 p. 6114.

 • Homenagem aos 280 anos da emancipação do município de Flo-
rianópolis. DSF 23/3/2007 p. 6477.

 • Sugestão que comitiva do Senado vá ao Rio homenagear 100 anos 
de Niemeyer. DSF 23/3/2007 p. 6516.

Se
na

do
ra

 Id
eli

 S
al

va
tti

 –
 S

C



411

 • Comemoração dos 85 anos de fundação do Partido Comunista do 
Brasil – PCdoB. DSF 29/3/2007 p. 7352.

 • Cobrança ao Ibama da concessão de licença ambiental, para a im-
plantação de rede elétrica submarina, ligando a ilha de Florianópolis 
ao sistema elétrico nacional. DSF 30/3/2007 p. 7836.

 • Voto de aplauso as Empreendedoras Cristina Marques e Solange 
Vale Castro, ganhadoras do Prêmio Mulher Empreendedora 2006. 
DSF 30/3/2007 p. 7877.

 • Comentários sobre estudo de personalidades reconhecidas do Ipea 
e da Universidade Federal Fluminense, que faz análise das conse-
quências e causas imediatas da queda recente da desigualdade de 
renda brasileira. DSF 4/4/2007 p. 8505.

 • Participação de Sua Excelência na solenidade de posse da Diretoria 
da Federação Nacional dos Engenheiros, quando ressaltou os dados 
publicados pela Gazeta Mercantil, sobre o aumento de investimento 
realizado pelo Governo Federal, no primeiro trimestre (como Lí-
der). DSF 5/4/2007 p. 8786.

 • Comemoração pela melhoria da distribuição de renda no país, ci-
tando estudo do IPEA. DSF 10/4/2007 p. 9154.

 • Ressalta os avanços conquistados pelos municípios no primeiro 
mandato do Presidente Lula. DSF 11/4/2007 p. 9320.

 • Estudo realizado por especialistas do IPEA – diminuição da desi-
gualdade social. DSF 12/4/2007 p. 9543.

 • Comentários sobre a matéria intitulada "Empresas suavizam requi-
sitos para preencher vagas em Santa Catarina", de autoria da jorna-
lista Vanessa, publicada no jornal Valor Econômico. DSF 20/4/2007 
p. 10994.

 • Comemoração pela realização da solenidade de efetivação do Pla-
no de Desenvolvimento da Educação, hoje (como Líder). DSF 
25/4/2007 p. 11411.

 • Participação da coletiva sobre o balanço inicial dos primeiros meses 
de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 
DSF 9/5/2007 p. 13735.

 • Convida para a reunião entre senadores governistas e o pesquisador 
Ricardo Paes de Barros, do IPEA, sobre o efeito de programas sociais 
como o Bolsa Família na redução da desigualdade. (como Líder). 
DSF 10/5/2007 p. 13855.

 • Comentários a matérias sobre a elevação da nota atribuída ao Brasil 
pela agência de classificação de risco Fitch e o crescimento da pro-
dução industrial (como Líder). DSF 11/5/2007 p. 14191.
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 • O crescimento das exportações em Santa Catarina. A política adota-
da pelo Presidente Lula para a ampliação do crédito e, em especial, 
do crédito imobiliário em vários estados. DSF 16/5/2007 p. 14417.

 • Comemoração da aprovação no Congresso, de projeto de lei que 
trata de obras de infraestrutura previstas no Programa de Aceleração 
do Crescimento. (como Líder). DSF 17/5/2007 p. 14796.

 • Considerações sobre o aumento da nota do Brasil em cinco tipos de 
crédito, pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. Se-
minário realizado pelo Bloco de Apoio ao Governo, com a presença 
do Prof. Ricardo Paes de Barros, sobre a questão da desigualdade de 
renda em nosso País (como Líder). DSF 18/5/2007 p. 15123.

 • Orgulho pelo reconhecimento do Estado de Santa Catarina, pela 
Organização Internacional de Saúde Animal – OIE, como livre de 
febre aftosa (como Líder). DSF 24/5/2007 p. 16003.

 • Manifestação sobre o posicionamento da Casa pela continuidade da 
apuração das investigações feitas pela Polícia Federal. Comunicação 
da apresentação de projeto de lei que altera o Código de Processo 
Penal, para dar prioridade de tramitação aos procedimentos judi-
ciais de crime de responsabilidade de funcionários públicos contra 
a ordem pública. Comentários à ação da Polícia Federal durante a 
Operação Navalha. DSF 25/5/2007 p. 16158.

 • Anúncio de novas ações governamentais no transcurso, hoje, do 
Dia Internacional dedicado a ações voltadas à saúde da mulher e o 
Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materno-Infantil. DSF 
29/5/2007 p. 16702.

 • Discurso sobre matéria publicada no jornal O Globo, onde faz refe-
rência à questão do combate à impunidade. DSF 30/5/2007 p. 16808.

 • Defesa da escolha do senador Sibá Machado para a presidência do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. DSF 31/5/2007 p. 17179.

 • A relação entre os investimentos crescentes das empresas e o au-
mento do emprego formal no País (como Líder). DSF 1/6/2007 p. 
17404.

 • Elogia o senador Sibá Machado por devolver à Mesa Diretora a 
representação que foi interposta por equívoco, diretamente no Con-
selho de Ética. DSF 1/6/2007 p. 17438.

 • Referência a dados do Ipea, que registram a diminuição da desi-
gualdade social e o aumento na distribuição de renda no País. DSF 
6/6/2007 p. 18381.

 • Apresentação de dados sobre o crescimento da economia do País. 
DSF 7/6/2007 p. 18840.
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 • Comemoração pela interiorização da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Comentários sobre alguns dados do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes – Enade. DSF 12/6/2007 p. 18917.

 • Destaque para o crescimento do uso do papel-moeda no País, apare-
cendo como indicador da distribuição de renda. Registro da décima 
primeira edição da Parada do Orgulho GLBT, em São Paulo, nesse 
último domingo (como Líder). DSF 13/6/2007 p. 19319.

 • Apresentação de projeto de lei que estabelece mandato de dois anos 
para a direção de escolas públicas. DSF 15/6/2007 p. 19919.

 • Comentários à pesquisa junto à população brasileira sobre temas po-
lêmicos, de iniciativa do Democratas (como Líder). DSF 22/6/2007 
p. 20396.

 • Registro da sanção ontem, pelo Presidente da República, da lei que 
trata do FUNDEB. A realização da Caravana da Educação, pelo 
Ministério da Educação, desde o dia 9 de maio. DSF 22/6/2007 p. 
20537.

 • Voto de aplauso aos municípios que ganharam o selo Cidade Livre 
de Analfabetismo na solenidade de sanção da regulamentação da 
Lei do Fundeb. DSF 27/6/2007 p. 20782.

 • Voto de pesar pelo falecimento de jornalista Olívio Lamas, no mu-
nicípio de Imbituba, Santa Catarina. DSF 27/6/2007 p. 20805.

 • Registro de dados referentes à crescente geração de empregos no 
País, como do aumento da arrecadação previdenciária e do recolhi-
mento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Perspectiva de 
crescimento do PIB para este ano. Avaliação de pesquisa da CNT/
Sensus, que atribui avaliação recorde ao Presidente Lula e a seu 
Governo. DSF 29/6/2007 p. 21129.

 • Nota do PT sobre decisão da Mesa do Senado que devolveu o 
processo contra o Senador Renan Calheiros ao Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar. DSF 4/7/2007 p. 22092.

 • Comemoração dos 70 anos de criação da União Nacional dos Es-
tudantes – UNE, e homenagem ao Centro Popular de Cultura – 
CPC. DSF 5/7/2007 p. 22256.

 • Registra um evento extremamente importante da Associação dos 
Magistrados do Brasil – "Juízes contra a corrupção". Agradece à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que, por unanimi-
dade, aprovou o requerimento para a constituição de um grupo de 
trabalho para examinar e agilizar a tramitação de projetos que tratam 
da agilização no tramite do processo penal. DSF 6/7/2007 p. 22419.
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 • Comemoração do crescimento de 1,3% da produção industrial, di-
vulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 
DSF 6/7/2007 p. 22412.

 • Comemoração pelo convênio celebrado entre a Eletrosul e três 
municípios catarinenses para a iluminação da BR-101, na Grande 
Florianópolis. DSF 12/7/2007 p. 23174.

 • Defende a calma e o entendimento dos Senadores na condução do 
processo de investigação que ora tumultua o Senado. DSF 13/7/2007 
p. 23883.

 • Anuncia a realização em Santa Catarina do primeiro Fórum de 
Combate e Prevenção à Violência contra a Mulher, com olhar es-
pecial à criança e à família. DSF 2/8/2007 p. 25587.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. Ivo Silveira, ex-
-governador de Santa Catarina no período de 1966 à 1971. DSF 
3/8/2007 p. 25780.

 • Comentários às decisões da Ministra Ellen Gracie de suspender 
liminares que garantiam a servidores do Estado de São Paulo e Santa 
Catarina, o recebimento de proventos acima do teto salarial. DSF 
3/8/2007 p. 25813.

 • Registro da assinatura, hoje, de convênios pelo Presidente Lula, libe-
rando recursos para aplicação em obras de habitação e saneamento. 
DSF 4/8/2007 p. 25848.

 • Registro da redução das tarifas de energia elétrica em Santa Catarina, 
autorizada por decreto da Aneel. DSF 8/8/2007 p. 25996.

 • Reflexão sobre o direito de defesa. Necessidade de agilidade do 
processo contra o Senador Renan Calheiros no Conselho de Ética. 
DSF 8/8/2007 p. 26018.

 • Prestação de contas do grupo de trabalho coordenado por S. Exa, no 
âmbito da CCJC, para acelerar a tramitação dos projetos que tratam 
do Código de Processo Penal e da agilização do Judiciário brasileiro. 
DSF 16/8/2007 p. 27554.

 • Registro de reunião realizada hoje na Liderança do Bloco de Apoio 
ao Governo, com a presença do Ministro Tarso Genro, a fim de 
tratar do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania. DSF 17/8/2007 p. 27756.

 • Justificação pela apresentação de requerimento de voto de repúdio 
às declarações preconceituosas contra o Estado do Piauí, tecidas pelo 
Sr. Paulo Zottolo, Presidente da Phillips. DSF 22/8/2007 p. 28124.

 • Perspectiva positiva da economia brasileira, frenta à turbulência das 
três últimas semanas no mercado internacional. DSF 22/8/2007 p. 
28132.
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 • Defende a importância de um acordo para a votação de matérias 
relevantes, de interesse do País. DSF 22/8/2007 p. 28157.

 • Comemoração pela aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, do primeiro de uma série de projetos que têm como 
objetivo central dar celeridade ao processo judicial. DSF 23/8/2007 
p. 28299.

 • Defesa da prorrogação da CPMF. Comentários a reportagem pu-
blicada na revista inglesa The Economist, intitulada "Brasil cria uma 
nova classe média". DSF 24/8/2007 p. 28517.

 • Alerta no sentido de que o processo iniciado no Supremo Tribunal 
Federal, contra os envolvidos no mensalão, é apenas a decisão sobre 
a aceitação ou não da denúncia apresentada pela Procuradoria Geral 
da República. Expectativa de que a mão da Justiça caia sobre todos 
que cometeram atos ilícitos. DSF 29/8/2007 p. 28937.

 • Destaque para pesquisa mostrando que o índice de extrema pobreza 
caiu pela metade no Brasil, dez anos antes da meta da ONU (como 
Líder). DSF 31/8/2007 p. 29713.

 • Registro da solenidade em que o Presidente Lula apresentou e as-
sinou os seus compromissos com a ampliação dos programas para 
a juventude brasileira, o que está sendo denominado de "PAC da 
Juventude" (como Líder). DSF 6/9/2007 p. 30280.

 • Comentários sobre alguns resultados divulgados pela Confederação 
Nacional da Indústria sobre o crescimento nas vendas da indústria, 
recordes de exportação e aumento de emprego. Contrapondo as 
alegações de que o Governo Federal estaria promovendo um in-
chaço da máquina pública, tendo em vista o aumento dos gastos 
com o pessoal, previsto na proposta orçamentária para 2008. DSF 
11/9/2007 p. 30756.

 • Registro de reunião de lideranças com o Ministro Mantega e o 
relator da CPMF na Câmara, Deputado Antonio Palocci, com de-
monstração cabal da necessidade de prorrogação do tributo. Registro 
do crescimento de 5,4% do PIB no segundo trimestre de 2007, bem 
como da renda familiar (como Líder). DSF 14/9/2007 p. 31304.

 • Registro de dados de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas, intitulada "Miséria, Desigualdade e Política de Renda", 
que mostram o crescimento da renda domiciliar per capita. DSF 
20/9/2007 p. 32124.

 • Registra projeto que apresentou criando o Sistema de Reservas de 
Vagas para Estudantes Egressos de Escolas Públicas nas Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnologia. DSF 20/9/2007 p. 
32144.

Se
na

do
ra

 Id
eli

 S
al

va
tti

 –
 S

C



416

 • Entendimento do PT em relação às votações no Senado. (como 
Líder). DSF 26/9/2007 p. 32741.

 • Agradecimentos ao Ministro Reis Veloso, pelo convite feito a Sua 
Excelência para participar, como palestrante, da décima nona edi-
ção do Fórum Nacional de Desenvolvimento (como Líder). DSF 
2/10/2007 p. 33515.

 • Justifica a apresentação de voto de aplauso às atletas da Seleção 
Feminina de Futebol. Registro do artigo da jogadora Soninha, na 
Folha de S.Paulo de hoje, intitulado "Apesar da derrota merecida". 
DSF 3/10/2007 p. 33592.

 • Registro da participação de Sua Excelência na abertura do septua-
gésimo nono Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, 
ocorrida no último dia 3 do corrente, ocasião em que foi assinado 
um acordo entre a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, 
o Ministério do Desenvolvimento Social e o SESI, para permitir 
a capacitação de pessoas beneficiárias do Bolsa Família para apro-
veitamento nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(como Líder). DSF 10/10/2007 p. 34598.

 • Esclarecimentos sobre o posicionamento adotado por S. Exa, como 
Líder da Bancada do PT e como Senadora, em relação ao caso Renan 
Calheiros. DSF 10/10/2007 p. 34670.

 • Homenagem de pesar às vítimas dos grave acidentes ocorrido em 
Santa Catarina, na BR – 282, envolvendo um ônibus e dois cami-
nhões e condolências às famílias. DSF 11/10/2007 p. 34762.

 • Homenagem aos professores pela passagem do Dia do Professor. 
Apelo à Câmara dos Deputados para que aprove o regime de ur-
gência ao projeto que dispõe sobre o aumento do piso salarial dos 
professores (como Líder). DSF 16/10/2007 p. 35045.

 • Cumprimentos ao Senador Tião Viana pela tarefa difícil que enfren-
tará na Presidência do Senado Federal. Reflexões e ponderações a 
respeito da grande repercussão que teve o leilão de rodovias, reali-
zado na última terça-feira. DSF 16/10/2007 p. 35168.

 • Regozijo pelo crescimento da geração de empregos no País, com 
destaque para o aumento no Estado de Santa Catarina, do crédito 
imobiliário e das exportações. DSF 18/10/2007 p. 36089.

 • Registra a solicitação de voto de aplauso para o Museu Arqueoló-
gico de Sambaqui e para a Fundação Cultural de Joinville – SC, 
pelo recebimento do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade na 
categoria Educação Patrimonial. DSF 18/10/2007 p. 36088.

 • Manifestação a respeito da aprovação hoje, na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, de requerimento de autoria de Sua Excelência 
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para a realização de audiência pública a fim de analisar as novas e 
as antigas concessões de rodovias para a iniciativa privada (como 
Líder). DSF 19/10/2007 p. 36441.

 • Críticas a duas decisões judiciais que declaram inconstitucional a 
Lei Maria da Penha. DSF 24/10/2007 p. 37093.

 • A expansão da economia do Estado de Santa Catarina. DSF 
1/11/2007 p. 38612.

 • Solidariedade ao ex-Governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, 
pela renúncia do seu mandato parlamentar de Deputado Federal. 
Registro sobre o progresso nas negociações para a prorrogação da 
CPMF. DSF 1/11/2007 p. 38644.

 • Elogios a recuperação da indústria têxtil catarinense, em especial 
o grupo Hering, que ingressou no mercado da Bovespa. Relato da 
agenda cumprida por Sua Excelência no Estado de Santa Catari-
na, na última quinta-feira, sexta-feira e sábado. DSF 13/11/2007 p. 
40022.

 • A importância da Lei Maria da Penha. Protesto contra decisão de 
juiz de Sete Lagoas/MG, que não deu aplicação à referida Lei, o 
que ensejou um movimento de Senadoras, junto à Ministra Ellen 
Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Na-
cional de Justiça, para que apure o caso. DSF 14/11/2007 p. 40179.

 • Cumprimentos ao Professor Álvaro Prata, eleito reitor da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. DSF 15/11/2007 p. 40811.

 • Comentários sobre dados divulgados pela Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Cepal), sobre o crescimento eco-
nômico da América Latina e as políticas de distribuição de ren-
da adotadas. Registro da realização do vigésimo quinto Encontro 
Empresarial Brasil-Alemanha, na cidade de Blumenau – SC, que 
contou com a participação do Presidente Lula. DSF 20/11/2007 p. 
41052.

 • Repúdio a situações que afrontam a dignidade do ser humano como 
no caso ocorrido no Pará, onde uma menor foi presa em cela junto 
com 20 homens. DSF 27/11/2007 p. 41870.

 • Manifestação sobre a alvissareira notícia de que pela primeira vez o 
Brasil entra para o rol dos países com alto Índice de Desenvolvimen-
to Humano – IDH, ranking elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). DSF 28/11/2007 p. 41935.

 • Homenagem póstuma à ex-deputada estadual do Rio de Janeiro 
Heloneida Studart. DSF 6/12/2007 p. 43628.

 • Registra uma audiência com a presença da Dra. Zilda Arns, do Dr. 
Adib Jatene e vários senadores e solicita cópia das notas taquigráfi-
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cas da reunião para distribuir entre os senadores que não puderem 
comparecer a reunião. DSF 6/12/2007 p. 43630.

 • Pede desculpas ao Senador Mão Santa por atrapalhar o presidente do 
Senado ouvir o discurso de Sua Excelência. DSF 7/12/2007 p. 44262.

 • Manifestação sobre o pronunciamento do Senador Paulo Paim e a 
instalação de comissão para apurar denúncias de maus-tratos contra 
mulheres. DSF 13/12/2007 p. 45058.

 • Eleição do Senador Garibaldi Alves Filho à Presidência do Senado. 
DSF 13/12/2007 p. 44988.

 • Questionamentos sobre as sequelas que advirão após a não prorro-
gação da CPMF. (como Líder). DSF 14/12/2007 p. 45364.

 • Comemoração pelo índice de crescimento da renda no Governo 
Lula, conforme matéria do Caderno Dinheiro, do jornal Folha de 
S.Paulo, de 16 do corrente, intitulada "Crescimento tira milhões da 
classes D e E". Solicitação de transcrição da matéria intitulada "A 
Anatomia do Confronto", do jornalista Mauro Santayana, do Jornal 
do Brasil, edição de 17 do corrente. DSF 19/12/2007 p. 45759.

 • Homenagem ao centenário de nascimento do arquiteto Oscar Nie-
meyer Soares Filho. DSF 21/12/2007 p. 46294.

 • Comentários sobre artigo intitulado "O fim da CPMF e a inflação", 
de autoria do Professor Marcos Cintra, jornal Folha de S.Paulo. DSF 
19/2/2008 p. 2534.

 • Registro da pesquisa CNT-Sensus sobre o Governo Lula. DSF 
19/2/2008 p. 2551.

 • Anuncia que o Presidente Lula enviará ao Congresso Nacional, 
nesta semana, nova proposta de reforma tributária. DSF 27/2/2008 
p. 3652.

 • Saudação ao Programa Territórios de Cidadania. DSF 28/2/2008 
p. 3745.

 • Solicita que seja considerado na íntegra o artigo "Política vai parar de 
ganhar com a miséria", da jornalista Maria Inês Nassif, que analisa 
o programa territórios da cidadania. DSF 29/2/2008 p. 4008.

 • Cumprimenta o Senador Arthur Virgílio pela iniciativa de requerer 
a realização de sessão de homenagem ao tenista catarinense Gustavo 
Kuerten, o Guga, que tanto orgulha o país. Solicita apoio para seu 
Projeto 267, que altera a forma de cobrança do ISS sobre o leasing 
para que a receita fique no município onde ocorreu a operação. 
DSF 5/3/2008 p. 4419.

 • Comentários sobre a audiência pública em defesa da mulher. DSF 
7/3/2008 p. 4813.
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 • Registro de matéria do site do Wall Street Journal, que saudou o Brasil 
como "o novo rei dos emergentes". O risco de apagão elétrico em 
Joinville/SC (como Líder). DSF 7/3/2008 p. 4843.

 • Satisfação com dados do IBGE indicando crescimento do PIB bra-
sileiro. DSF 13/3/2008 p. 5422.

 • O elevado crescimento do PIB de Santa Catarina. Importância do 
BNDES (como Líder). DSF 19/3/2008 p. 6310.

 • Transcrição de artigo jornal Le Mond Diplomatique, intitulado "Para 
compreender a força de Lula", bem como da matéria do jornal Folha 
de S.Paulo intitulada "Consumo da baixa renda pressiona grandes 
empresas". DSF 26/3/2008 p. 6807.

 • Voto de aplauso aos 37 municípios brasileiros selecionados pelo 
Unicef e pelo Ministério da Educação como destaques em expe-
riências vitoriosas no ensino fundamental. Comenta o desânimo 
da Oposição na reunião da CPMI dos cartões corporativos. DSF 
27/3/2008 p. 7000.

 • Comentário sobre aprovação popular ao governo Lula, em pesquisas 
divulgadas pelo Ibope e Instituto DataFolha (como Líder). DSF 
1/4/2008 p. 7384. 

 • Considerações sobre o vazamento do dossiê dos cartões corporati-
vos. DSF 3/4/2008 p. 7772.

 • Anúncio das medidas de regulamentação do financiamento do en-
sino superior, em atendimento às alterações introduzidas pela Lei 
11.552, de novembro de 2007. DSF 3/4/2008 p. 7744.

 • Repúdio à manifestação do Senador Mão Santa, que de forma pejo-
rativa, ofendeu a Ministra Dilma Rousseff. DSF 3/4/2008 p. 7785.

 • Críticas aos excessos do Senador Mão Santa em seu pronuncia-
mento na sessão de ontem, usando expressões insultuosas contra 
a Ministra Dilma Rousseff (como Líder). DSF 4/4/2008 p. 7922.

 • Lamenta os episódios ocorridos ao longo da semana no Senado e 
acusa a Oposição de tentar incluir na pauta da CPI a questão elei-
toral de 2010. DSF 4/4/2008 p. 7962.

 • Registra a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de re-
duzir a conta da luz de 11 milhões de brasileiros. DSF 9/4/2008 p. 
8303.

 • Comenta as observações do Senador Sérgio Guerra a respeito da 
dengue. DSF 9/4/2008 p. 8304.

 • Cita o artigo 153 do Regimento Interno, acerca das Comissões Par-
lamentares de Inquérito, que estabelece a aplicação subsidiariamente 
do Código de Processo Penal, e a jurisprudência que proíbe a coe-
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xistência de dois inquéritos sobre o mesmo fato. DSF 9/4/2008 p. 
8326.

 • Voto de aplauso ao centenário da Associação Brasileira de Imprensa. 
DSF 9/4/2008 p. 8299. 

 • Lamento por fatos ocorridos hoje na Comissão de Serviços de In-
fraestrutura. Abertura da décima primeira Marcha dos Prefeitos 
ocorrida em Brasília. Apelo ao Senador Arthur Virgílio para que 
retire requerimento de oitiva da CCJ a projeto que trata da cobrança 
de ISS sobre a atividade de leasing. DSF 16/4/2008 p. 9417.

 • Sessão Solene destinada a comemorar o Bicentenário do Poder 
Judiciário Independente no Brasil, quando será agraciada, com a 
Ordem do Congresso Nacional, Sua Excelência a Ministra Ellen 
Gracie Northfleet, Presidenta do Supremo Tribunal Federal. DCN 
16/4/2008 p. 851. 

 • Regozijo pela aprovação, hoje, na CCJ, da proposta de emenda 
à Constituição sobre a desvinculação da DRU para a educação. 
Agradecimentos à ONU pela inclusão do nome de Sua Excelência, 
dentre 26 personalidades brasileiras, para serem ouvidas sobre a 
realidade da democracia no País. DSF 17/4/2008 p. 9692.

 • Prestação de contas das ações empreendidas por Sua Excelência em 
favor do setor da indústria têxtil e de confecções. DSF 23/4/2008 
p. 10372.

 • Registra o aumento significativo de recursos para o microcrédito 
produtivo, que beneficia pequenos empreendedores. DSF 23/4/2008 
p. 10377.

 • Saudações à eleição do Presidente do Paraguai, Sr. Fernando Lugo. 
Considerações sobre o Tratado de Itaipu. DSF 24/4/2008 p. 10611.

 • Apresenta voto de aplauso a dois cientistas da Embrapa, Sr. Glauco 
Olinger, de Santa Catarina, e Sra. Wânia Maria Gonçalves Fukuda, 
da Bahia, que vão receber o maior prêmio de pesquisa da América 
Latina. DSF 24/4/2008 p. 10608.

 • Registro de que a Justiça determinou ao Prefeito de Joinville/SC 
arcar com a reforma do telhado das escolas. Comentários sobre a 
reunião do Conselho Político do Governo. DSF 25/4/2008 p. 10762.

 • Na qualidade de participante da Frente em Defesa do Livro Orien-
tação Sexual, saúda uma das primeiras convenções coletivas, na qual 
o direito dos dependentes da união estável entre pessoas do mesmo 
sexo é reconhecido. DSF 25/4/2008 p. 10760.

 • Comentários sobre pesquisa da CNT/Census, apresentando evolu-
ção positiva para o Presidente Lula e seu Governo. DSF 30/4/2008 
p. 11028.
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 • Comenta o sofrimento de parcelas da população de Santa Cata-
rina com o ciclone extratropical que abalou o Sul do Brasil. DSF 
7/5/2008 p. 12102.

 • Manifestação sobre a classificação do Brasil como país seguro para 
investimentos. (como Líder). DSF 7/5/2008 p. 12108.

 • Saúda a Petrobras, premiada pela Transparência Internacional, como 
a empresa de óleo e gás com maior nível de transparência, com 
relação a seus rendimentos. DSF 9/5/2008 p. 13461.

 • Registro do lançamento na próxima segunda-feira, pelo Presidente 
Lula, da política industrial. Realização do Fórum de Competitivi-
dade da Cadeia Têxtil, e de Confecção, na próxima terça-feira, no 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Registro do 
acordo de cooperação mútua para o setor têxtil, entre Brasil-EUA. 
DSF 9/5/2008 p. 12525.

 • Considerações sobre a repercussão internacional da absolvição do 
fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, em segundo julgamento, 
como mandante do assassinato da Missionária Dorothy Stang (como 
Líder). DSF 9/5/2008 p. 13464.

 • Perplexidade com a notícia do pedido de afastamento da Ministra 
Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente. DSF 14/5/2008 p. 
13901.

 • Lançamento, pelo Presidente Lula, da Política do Desenvolvimento 
Produtivo (PDP). DSF 14/5/2008 p. 13877.

 • Apresenta voto de aplauso em homenagem à Rádio Guarujá de 
Florianópolis SC, que competa 65 anos de fundação. DSF 15/5/2008 
p. 14179.

 • Registra a importância de ter sido criado um grupo de trabalho 
composto pelos Senadores Pedro Simon, Mozarildo Cavalcanti, 
Jefferson Péres e Romeu Tuma para estudar a necessidade de mo-
dificações no Código de Processo Penal. DSF 15/5/2008 p. 14430.

 • Registra a desobstrução da pauta na Câmara dos Deputados e a 
aprovação de projeto de lei do Senado, que altera o artigo 607 do 
Código de Processo Penal. DSF 15/5/2008 p. 14428.

 • Considerações sobre as Medidas Provisórias 412 e 413, de 2008. 
DSF 16/5/2008 p. 14529.

 • Registra a aprovação na Câmara dos Deputados de dois dos cinco 
projetos de lei aprovados no Senado que alteram o Código de Pro-
cesso Civil e o Código de Processo Penal visando mais agilidade e 
eficiência no Judiciário. DSF 16/5/2008 p. 14485.

 • Comentários a anúncio do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA) de que a população negra se iguala à branca em 2008. 
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Registro de um ano do Programa de Desenvolvimento da Educação 
(PDE). DSF 20/5/2008 p. 14937.

 • Apoia o líder Romero Jucá para o entendimento da votação de me-
didas provisórias, inclusive com a simultaneidade da audiência pú-
blica na CPMI dos cartões corporativos. DSF 20/5/2008 p. 14993.

 • Destaque alcançado pela Petrobras, a terceira maior empresa das 
Américas. Comemoração pelo leilão da Usina Hidrelétrica de Jirau, 
realizado ontem. DSF 21/5/2008 p. 15317.

 • Elogia a atuação do Sr. Senador Sibá Machado, no período em que 
esteve no Senado, substituindo a ex-ministra Marina Silva. DSF 
21/5/2008 p. 15345.

 • Lástima pela perda do Senador Jefferson Péres. Considerações sobre 
a visita da Ministra do Turismo, Marta Suplicy à Santa Catarina, e 
a potencialidade turística da ligação da Serra Gaúcha à Serra Cata-
rinense. DSF 27/5/2008 p. 16420.

 • Comemoração do dia nacional da indústria. DSF 27/5/2008 p. 
16425.

 • Comentários sobre a Medida Provisória do Reporto (como Líder). 
DSF 29/5/2008 p. 16986.

 • Registro da realização hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
de audiência pública que tratou das recentes descobertas de petróleo 
e gás. Defesa de mudança na legislação dos royalties no Brasil. DSF 
4/6/2008 p. 17878.

 • Retrospectiva histórica sobre a indústria naval brasileira e previsão 
de nova "era de ouro" para o setor, com a determinação do governo 
de nacionalizar as encomendas da Petrobras. DSF 5/6/2008 p. 18207.

 • Manifestação a respeito dos escândalos de corrupção no Rio Grande 
do Sul. O crescimento do emprego formal no País. A escassez de 
profissionais em algumas regiões de Santa Catarina. Relato sobre 
agenda cumprida por Sua Excelência nos últimos dias em Santa 
Catarina. DSF 10/6/2008 p. 18962.

 • Reitera convite aos parlamentares para que compareçam à soleni-
dade no Palácio do Planalto hoje, às 17 horas, na qual o presidente 
Lula vai sancionar três projetos de lei que tramitaram durante longo 
tempo no Congresso Nacional. DSF 10/6/2008 p. 18947.

 • Comentários sobre estudo do IPEA, que revela redução na desi-
gualdade da renda no Brasil (como Líder). DSF 25/6/2008 p. 22944.

 • Agradecimentos aos Senadores que, nas comissões permanentes, 
aprovam projetos de sua autoria. DSF 2/7/2008 p. 24433.
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 • Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal 
e ex-Ministro do Tribunal de Contas da União, Adhemar Paladini 
Ghisi. DSF 3/7/2008 p. 24880.

 • Preocupação com a inflação, puxada internacionalmente pela alta 
dos alimentos e do petróleo. Destaque para votação de diversas 
matérias em favor da educação brasileira. DSF 3/7/2008 p. 24886.

 • Convite a todos os Srs. Senadores para participarem da solenidade 
de entrega do projeto que dispõe sobre o piso nacional do magisté-
rio, ao Presidente Lula. DSF 4/7/2008 p. 25445.

 • Expectativa com a sanção da lei que retira a educação da Desvincu-
lação das Receitas da União (DRU). Reflexão sobre dados contun-
dentes acerca da questão inflacionária impulsionada pelo aumento 
dos alimentos e do petróleo. DSF 9/7/2008 p. 26012.

 • Registro da participação de Sua Excelência em audiência na Casa 
Civil para tratar de inclusão, no PAC, de obra para permitir rápido 
acesso ao Porto de São Francisco. Registro da solenidade de sanção, 
na próxima terça-feira, da lei que institui o piso salarial nacional 
de professores e de projetos que criam os cargos para expansão das 
escolas técnicas federais e das universidades federais. DSF 10/7/2008 
p. 26328.

 • Registro da participação de Sua Excelência, à cerimônia no Palácio 
do Planalto, de sanção da lei que estabelece piso salarial de R$950,00 
para professores. DSF 17/7/2008 p. 27790.

 • Registra sua participação na largada da Oitava Cavalgada dos Apara-
dos da Serra e apresenta um voto de aplauso aos mais de duzentos 
cavaleiros. DSF 17/7/2008 p. 27658.

 • Registro da realização do Fórum Nacional do Mercado Imobiliário. 
Comemoração do crescimento do setor da construção civil. DSF 
6/8/2008 p. 28953.

 • A evolução da distribuição de renda e a redução da pobreza no 
Brasil, de acordo com pesquisas da FGV e do IPEA (como Líder). 
DSF 6/8/2008 p. 29213.

 • Considerações sobre o pronunciamento do Senador Demóstenes 
Torres. Registro do transcurso, amanhã, dos dois anos da Lei Maria 
da Penha e da realização do primeiro encontro nacional de promoto-
ras legais populares, que está ocorrendo hoje e amanhã, em Brasília. 
DSF 7/8/2008 p. 29466.

 • Registro da participação de Sua Excelência no ato de assinatura do 
projeto de lei que responsabiliza o Estado pela destruição do prédio 
da UNE, em 1964; e a entrega ao presidente de prêmio concedido 
pela Associação Nacional dos Materiais de Construção. Ressalta 
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reformas no Código de Processo Penal aprovadas pelo Congresso, 
e que entram em vigor este mês. DSF 14/8/2008 p. 30391.

 • Registro da abertura, hoje, do seminário para tratar das mudanças 
do Código de Processo Penal, organizado pelo Instituto Brasilien-
se de Direito Público. Sugestões sobre a questão dos "Candidatos 
Ficha-Suja" (como Líder). DSF 15/8/2008 p. 30570.

 • Defesa de mudança na legislação sobre conceito de propriedade do 
petróleo (como Líder). DSF 27/8/2008 p. 34709.

 • Critica o falso celeuma de se responsabilizar o Presidente Lula ou o 
Presidente Garibaldi pela situação das medidas provisórias. Cobra 
dos congressistas a alteração do rito das mesmas e a participação na 
comissão mista a quem cabe rejeitá-las. DSF 28/8/2008 p. 35384.

 • Considera como absolutamente impossível, ilegal e incompatível 
com as regras vigentes o pedido feito ao Presidente Garibaldi Alves 
Filho para devolver medidas provisórias. DSF 28/8/2008 p. 35386.

 • Considerações sobre a repercussão da medida adotada pelo governo 
norte-americano, em socorro ao sistema imobiliário daquele país. 
DSF 10/9/2008 p. 37228.

 • Congratulações aos funcionários do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Santa Catarina pela primeira posição na categoria 
"centro universitário". DSF 10/9/2008 p. 37235.

 • Satisfação pela sanção da lei que estabelece licença-maternidade 
de seis meses. Resultado do Terceiro Retrato das Desigualdades 
de Gênero e Raça, fruto do Pnad do IBGE (como Líder). DSF 
11/9/2008 p. 37443.

 • Manifestação sobre o agravamento da crise no sistema financeiro 
mundial e seus reflexos, bem como as medidas que o Brasil deverá 
adotar. Comentários sobre os números resultantes das urnas, na 
votação do último domingo. DSF 7/10/2008 p. 38743.

 • Considerações sobre a atual crise econômica mundial e as medidas 
adotadas pelo Brasil para o seu enfrentamento. Comemoração pela 
decisão da ampliação dos recursos disponíveis do Fundo de Ma-
rinha Mercante para estaleiros que, inclusive, beneficiarão quatro 
unidades do Estado de Santa Catarina. DSF 15/10/2008 p. 39539.

 • Considerações sobre as avaliações e questionamentos a respeito da 
crise econômica, feitos durante a sessão de ontem, destacando as 
medidas adotadas pelo Governo brasileiro, de redução do compul-
sório e permissão do redesconto, bem como do pedido de punição 
para bancos que se aproveitaram dos recursos do compulsório. DSF 
16/10/2008 p. 39813.
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 • Comemoração do Dia da Criança, com objetivo de se discutir e 
encontrar meios para inclusão social das crianças do nosso País, e 
do Dia do Professor. DSF 16/10/2008 p. 39782.

 • Agradecimentos pelos votos que as candidaturas do PT tiveram 
nas últimas eleições. Preocupação com a crise econômica que afeta 
o mundo. Seleção de pequenos tópicos do noticiário da semana 
passada sobre a crise. DSF 29/10/2008 p. 41437.

 • Voto de pesar pelo falecimento do professor Sílvio Coelho dos San-
tos, da Universidade Federal de Santa Catarina. DSF 31/10/2008 p. 
42387.

 • Registro da participação de Sua Excelência em reunião realizada 
hoje, com a Ministra Dilma Roussef e a Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de Construção. DSF 6/11/2008 p. 44226.

 • Considerações sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra 
o Piso Salarial dos Professores (como Líder). DSF 8/11/2008 p. 
44386.

 • Indignação com relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) contra a lei que instituiu piso salarial para os professores. 
DSF 12/11/2008 p. 44749.

 • Relato da participação de Sua Excelência em reunião com a Mi-
nistra Dilma Roussef e representantes da Associação Brasileira da 
Indústria da Construção Civil – ABRAMAT. Considerações sobre 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada por diversos go-
vernadores contra a implantação do piso salarial para os professores. 
Registro do lançamento, na próxima semana, da Frente Parlamentar 
em Defesa do Piso Nacional dos Professores (como Líder). DSF 
13/11/2008 p. 45037.

 • Registro do lançamento, amanhã, da Frente Nacional pelo Piso 
Nacional do Magistério. DSF 19/11/2008 p. 45941.

 • Comemoração pelos resultados da reunião do G-20, grupo dos 20 
países economicamente mais fortes (como Líder). DSF 19/11/2008 
p. 45959.

 • Manifestação sobre a triste situação por que passa o Estado de Santa 
Catarina. DSF 3/12/2008 p. 48951.

 • Encerra a sessão solene em comemoração dos quarenta anos da 
Eletrosul – Centrais Elétricas S.A. DSF 17/12/2008 p. 52422.

 • Comemoração dos 40 anos da Eletrosul – Centrais Elétricas S.A. 
DSF 17/12/2008 p. 52416.

 • Contestação à afirmação divulgada pela imprensa a respeito da "falta 
de liderança do PT". Destaque para o crescimento recorde do PIB e 
para a avaliação positiva do Governo Lula. DSF 17/12/2008 p. 52430.
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 • Deseja sucesso ao Senador Aloizio Mercadante à frente da Lide-
rança do PT e agradece a confiança que a bancada destinou a Sua 
Excelência nos quatro anos em que respondeu pelo cargo. Saúda a 
construção da candidatura do Senador Tião Viana à Presidência do 
Senado. DSF 3/2/2009 p. 6.

 • Registro de tratativas feitas em Dubai, Emirados Árabes, voltadas 
à organização da próxima reunião anual do WTTC – Conselho 
Mundial de Viagem e Turismo, a ser realizada em Florianópolis, 
no próximo mês de maio. DSF 18/2/2009 p. 1920.

 • Questiona o início dos trabalhos das comissões depois do carnaval. 
DSF 18/2/2009 p. 1882.

 • Homenagem ao carnaval brasileiro. Registro da presença do Presi-
dente Lula, amanhã, em Florianópolis, para inauguração da linha de 
transmissão de energia para a Ilha de Santa Catarina. Importância 
da solenidade ocorrida hoje no Palácio do Planalto, quando foram 
assinados os decretos de outorga e os contratos de construção da 
maior linha de transmissão de energia do Planeta. DSF 27/2/2009 
p. 3224.

 • Voto de aplauso à colônia alemã em Santa Catarina pelos 180 anos da 
chegada dos primeiros colonizadores ao Estado. Prestação de contas 
de S. Exa, após seis meses na coordenação do Fórum Parlamentar 
Catarinense, dos recursos federais destinados ao socorro às vítimas 
e reconstrução, em razão da recente tragédia climática que atingiu 
o Estado. DSF 5/3/2009 p. 3675.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Padre Sérgio Maykot, 
perda de toda comunidade católica catarinense. DSF 11/3/2009 p. 
4297.

 • Registro de resultado de pesquisa de opinião, indicando o percentual 
de brasileiros que elegeriam uma mulher para cargo público. Expla-
nação sobre projeto-piloto de instalação de biodigestores em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul. Constatação de que a Aliança de 
Livre Comércio das Américas – ALCA, não convinha aos interesses 
brasileiros. DSF 11/3/2009 p. 4293.

 • Registro de que o crescimento relativo da economia brasileira em 
2008 foi o segundo maior entre todos os países do mundo. Sa-
tisfação com a aprovação de relatório de S. Exa, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, acerca de projeto de lei, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que reabre prazo para que 
demitidos na época Collor possam requerer sua reintegração no 
serviço público. Gestões de Sua Excelência voltadas a solucionar 
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conflitos, envolvendo demarcação de reservas indígenas em Santa 
Catarina. DSF 12/3/2009 p. 4492.

 • Registro da participação de S. Exa, ontem, em Santa Catarina, de 
assinaturas de convênios com a Caixa Econômica Federal. DSF 
18/3/2009 p. 5628.

 • Comemoração pela apresentação, hoje, pelo Presidente Lula, do 
Programa "Minha Casa, Minha Vida". DSF 26/3/2009 p. 6872.

 • Voto de aplauso pelo transcurso no próximo dia 29 de março, dos 
25 anos da AMPE – Associação das Micro e Pequenas Empresas 
de Blumenau, Santa Catarina. Agradecimentos pela aprovação, na 
Comissão Especial da Câmara, da proposta de emenda constitu-
cional que modifica o cálculo da DRU. Considerações sobre as 
repercussões e o debate instalado no Brasil, a partir do lançamento 
do Programa "Minha Casa, Minha Vida". DSF 27/3/2009 p. 7024.

 • Elogia a mudança da Eletrobras, que possibilitou o aumento de seus 
lucros, resultado da aprovação de um projeto no Congresso que 
modificou sua estrutura. DSF 8/4/2009 p. 9862.

 • Reflexões sobre a compensação concedida aos municípios pelo Go-
verno Federal, em razão da queda do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). DSF 16/4/2009 p. 11028.

 • Análise do surto de gripe que assusta o mundo. DSF 29/4/2009 p. 
13341.

 • Considerações sobre os resultados do Programa "Minha Casa, Mi-
nha Vida". Destaque para a ampliação, pela Caixa Econômica Fede-
ral, do crédito imobiliário no País. DSF 6/5/2009 p. 14784.

 • Voto de aplauso ao grupo RBS, que comemorou no dia 1o de maio 
30 anos de atuação em Santa Catarina. DSF 7/5/2009 p. 15355.

 • Requer que no dia 13, próxima quarta-feira, a partir das 18h seja 
acordado a realização de um evento no plenário, para tratar da pre-
servação da Amazônia. DSF 7/5/2009 p. 15362.

 • Comemoração do primeiro ano da abertura do Mercado de Resse-
guros no Brasil. DSF 7/5/2009 p. 14970.

 • Considerações sobre a realização, amanhã, no plenário do Senado 
Federal, de vigília em favor da preservação da Amazônia, de inicia-
tiva da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. DSF 13/5/2009 
p. 16763.

 • Comunica seu voto de aplauso ao escritor Salim Miguel, nascido no 
Líbano e radicado em Santa Catarina, pelo recebimento do prêmio 
Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. DSF 13/5/2009 
p. 16771.
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 • Estranheza com a falta de divulgação na mídia do prêmio que o 
Presidente Lula recebeu da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, pelo incentivo à paz. 
Considerações sobre o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, intitulado "Pobreza e crise econômica: o que há 
de novo no Brasil metropolitano". DSF 21/5/2009 p. 18303.

 • Comunica que o Presidente da República estará recebendo os repre-
sentantes do Movimento Amazônia para Sempre: a atriz Christiane 
Torloni e o ator Victor Fasano, para entrega do abaixo-assinado que 
busca a preservação da região amazônica. DSF 28/5/2009 p. 20047.

 • Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. DCN 3/6/2009 
p. 1563.

 • Comemoração de resultados positivos apontados em pesquisas de 
opinião, na avaliação do Governo Federal. DSF 3/6/2009 p. 21210.

 • Apelo em favor da aprovação definitiva da PEC que retira a educa-
ção da DRU – Desvinculação das Receitas da União. Registro da 
audiência que será realizada hoje, entre o Presidente Lula, artistas e 
os presidentes das Comissões que organizaram a vigília, no Senado, 
pela preservação da Amazônia. DSF 5/6/2009 p. 22104.

 • Comenta a aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania do projeto que regulariza a situação dos peritos oficiais. 
Registra a apresentação de um projeto de lei que abrange os papilos-
copistas que, caso fosse votado como emenda, iria atrasar a sanção 
da matéria. DSF 5/6/2009 p. 22099.

 • Encaminha voto de aplauso à Pastoral da Juventude da Arquidiocese 
de Florianópolis que está iniciando uma campanha contra a redução 
da maioridade penal. DSF 10/6/2009 p. 22866.

 • Considerações sobre os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, referentes ao PIB brasileiro no primeiro 
trimestre deste ano. DSF 10/6/2009 p. 22859.

 • Preocupação com os juros cobrados pelos cartões de crédito. Anún-
cio da realização de audiência pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos para debater a cartelização desse setor. DSF 11/6/2009 
p. 23242.

 • Registro da realização em Bonn, Alemanha, da reunião preparató-
ria para a COP 15, que ocorrerá em Copenhague e deverá fazer a 
revisão do Protocolo de Kyoto. Realização da Exposição dos Ata-
cadistas – ExpoSuper, em Santa Catarina, nesta semana, cujo tema 
estará voltado para debates com relação ao meio ambiente. DSF 
17/6/2009 p. 23702.
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 • Critica às manifestações do Senador Mão Santa durante o exercício 
da Presidência. Contestação das informações do Senador Mão Santa 
sobre o artigo de imprensa jornal Valor Econômico. DSF 24/6/2009 
p. 26178.

 • Agradece a inclusão da emenda da Medida Provisória 460 que re-
gulamenta o setor de cartão de créditos. DSF 25/6/2009 p. 26768.

 • Participação de Sua Excelência em solenidade na qual o Presidente 
Lula e sua equipe econômica apresentaram medidas relacionadas 
ao enfrentamento da crise. Continuidade da política de isenção do 
IPI de diversos produtos, ampliação do crédito e redução de juros. 
DSF 30/6/2009 p. 27850.

 • Apelo no sentido de que sejam apuradas todas as denúncias so-
bre problemas ocorridos no Senado Federal, sem a personalização 
da crise, porque esta não resolve questão, nem permite que sejam 
apreciadas matérias importantes na Casa. DSF 1/7/2009 p. 28589.

 • Comentário sobre estudo divulgado pelo IPEA, intitulado "Desi-
gualdade e Pobreza no Brasil Metropolitano durante a Crise In-
ternacional: Primeiros Resultados". Registro da instalação, hoje, 
do Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento Social. DSF 
6/8/2009 p. 34561.

 • Relato da oitiva da Sra Lina Vieira, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, ocorrida hoje. Aprovação da criação 
da Universidade Federal da Fronteira do Sul, hoje, na CCJ. Voto 
de aplauso à BLUCREDI – Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Públicos de Blumenau/SC, pelo Prêmio Co-
operativa do Ano 2009. DSF 19/8/2009 p. 36806.

 • Comentário sobre uma série de proposições de autoria da bancada 
do PT. Importância da cooperação e determinação dos responsáveis 
pelo andamento das propostas. DSF 19/8/2009 p. 36793.

 • Expectativa de Santa Catarina com relação à decisão a ser dada hoje 
pelo Tribunal de Contas da União sobre o contrato para as obras de 
recuperação do Porto de Itajaí. DSF 27/8/2009 p. 38765.

 • As questões que envolvem a exploração de petróleo do pré-sal. DSF 
1/9/2009 p. 39907.

 • Apresentação de requerimento de voto de aplauso à Universidade 
Federal de Santa Catarina, como terceira melhor do Brasil, segundo 
o ranking internacional. DSF 2/9/2009 p. 40238.

 • Homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. DSF 4/9/2009 p. 
41466.

 • Registro da realização de sessão solene, amanhã, no Senado, em 
homenagem ao centenário do ensino profissionalizante no Brasil, 
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bem assim, de eventos comemorativos que serão realizados em San-
ta Catarina. DSF 23/9/2009 p. 46433.

 • Registro da aprovação pelo Congresso Nacional, hoje pela manhã, 
de créditos extraordinários para os Ministérios e para complementar 
a queda do Fundo de Participação dos Municípios. O acerto de me-
didas adotadas pelo Governo Lula para combater a crise econômica. 
Comentários a pesquisa, divulgada pela Federação das Indústrias de 
São Paulo (FIESP), sobre a resistência à crise por parte de vários 
países. DSF 1/10/2009 p. 48486.

 • Manifestação sobre a divulgação dos dados do Censo Agropecuário 
de 2006, pelo IBGE. DSF 8/10/2009 p. 50270.

 • Comemoração do fim da Guerra do Contestado. DSF 9/10/2009 p. 
50580.

 • Regozijo com o tempo recorde da aprovação na CCJ da PEC votada 
há poucos dias pela Câmara, retirando a DRU da educação. DSF 
15/10/2009 p. 51800.

 • Comemoração do Dia do Professor. DSF 16/10/2009 p. 51954.
 • Manifestação contrária às críticas sobre provável campanha elei-
toral antecipada de parte do Governo Federal. Anúncio de prepa-
ração para a Conferência Climática em Copenhague, Dinamarca, 
e a expectativa com os compromissos que deverão ser assumidos 
pelos países no sentido de ser reduzida a emissão do CO2. DSF 
22/10/2009 p. 53938.

 • Comentários sobre a sessão de homenagem ao Dia do Professor 
e encaminhamento de Voto de Aplauso a todos os professores e 
professoras homenageados pela revista Nova Escola, com o Prêmio 
Nacional de Professor Nota 10. Registro de participação das ativi-
dades do Dia Nacional da Juventude e leitura da Carta Aberta da 
Juventude da Arquidiocese de Florianópolis. DSF 28/10/2009 p. 
54647.

 • Agradecimentos pelo apoio recebido hoje, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, durante apreciação do projeto relatado 
por S. Exa, que propõe alterações na Lei do Inquilinato (como Lí-
der). DSF 29/10/2009 p. 55425.

 • Elogio à posição do Presidente José Sarney reafirmando a jurispru-
dência no Senado, de que a presidência das Comissões pertencem 
aos partidos pela proporcionalidade. DSF 29/10/2009 p. 55438.

 • Apelo para que o Senado Federal aprove antes de dezembro, quando 
será realizada a Conferência Mundial sobre o Clima, em Copenha-
gue, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas e o Fundo Nacional 
de Mudanças Climáticas. DSF 5/11/2009 p. 56839.
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 • Sugere o próximo dia 11, ao Presidente José Sarney com previsão de 
maior quórum, para a sessão de promulgação da Emenda Constitu-
cional que gradualmente extingue a DRU da educação, incluindo 
a Educação Infantil e o Ensino Médio como obrigatórios no Brasil. 
DSF 5/11/2009 p. 56845.

 • Comemoração pela promulgação de proposta de emenda à Cons-
tituição, amanhã, que acaba com a Desvinculação de Receitas da 
União para a educação. DSF 11/11/2009 p. 57911.

 • Promulgação da Emenda Constitucional 59, de 2009 que reduz, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) incidente sobre os recursos 
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, prevê a 
obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e amplia a 
abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 
educação básica. DCN 12/11/2009 p. 4320.

 • Expectativa com relação à realização da quinta Conferência sobre 
Mudança do Clima que será realizada em dezembro, na cidade 
de Copenhagen, Dinamarca. Destaque para a aprovação hoje, na 
CI, de proposições que tratam da criação da Política Nacional de 
Mudanças do Clima e do Fundo Nacional de Mudanças do Clima. 
DSF 20/11/2009 p. 60497.

 • Realização, ontem, de evento na Assembleia Legislativa do Esta-
do de Santa Catarina, que tratou sobre a descoberta do pré-sal. O 
evento contou com a presença da Ministra Dilma Rousseff, que 
teve oportunidade de apresentar as razões que levaram o Governo 
a propor mudanças no marco regulatório do petróleo. Anúncio da 
realização de outros seminários nas cidades de Joinville e de Itajaí, 
para tratar do mesmo tema. DSF 25/11/2009 p. 61527.

 • Satisfação com a confirmação do Ministro Guido Mantega no Mi-
nistério da Fazenda, e com o anúncio feito por ele, hoje, da redução 
a zero do IPI ao segmento de móveis e painéis de madeira (como 
Líder). DSF 26/11/2009 p. 31839.

 • Previsão de que boa parte dos líderes que participarão da conferência 
de Copenhague, que deverá revisar o Protocolo de Kyoto, se sen-
tirá obrigada a adotar compromissos e metas. Registro de pesquisa 
do DataSenado, que tratou da compreensão e da expectativa que a 
população brasileira tem a respeito das mudanças climáticas. DSF 
2/12/2009 p. 63935.

 • Comemoração do Dia Nacional do Samba e saudação à Escola de 
Samba da Mangueira. DSF 3/12/2009 p. 64429.
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 • Justificação pela ausência de Sua Excelência na abertura da COP 
15, em Copenhague, Dinamarca. Anúncio da edição de medida 
provisória para socorrer as famílias atingidas pelas catástrofes cli-
máticas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cumprimentos aos 
bolivianos pelo resultado das eleições realizadas no último final de 
semana. DSF 8/12/2009 p. 65356.

 • Comentários sobre a última pesquisa CNI-Ibope, divulgada on-
tem, cujos números apontam aumento na aprovação do Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e sobre as reportagens da 
revista semanal americana Newsweek e The Economist. DSF 9/12/2009 
p. 65619.

 • Satisfação pela divulgação de pesquisa do IPEA, referente à erradica-
ção da miséria até 2016, e pelo resultado da última pesquisa eleitoral 
registrando o crescimento das intenções de voto para a pré-candidata 
à Presidência da República, Ministra Dilma Rousseff. Registro da 
inauguração de 78 novas unidades educacionais em todo o País. 
DSF 3/2/2010 p. 33.

 • Reverência à memória da Dra Zilda Arns Neumann, fundadora 
da Pastoral Nacional e Internacional da Criança e da Pastoral da 
Pessoa Idosa; do Dr. Luiz Carlos Costa, representante da ONU; e 
dos militares brasileiros vitimados pelo terremoto no Haiti. DSF 
24/2/2010 p. 4002.

 • Agradecimento aos líderes que assinaram na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania requerimento para a votação da PEC que 
impede que a penalidade aos juízes envolvidos em ato ilícito, seja a 
aposentadoria compulsória. DSF 25/2/2010 p. 4191.

 • Participação de Sua Excelência na aula inaugural dos cursos de Agro-
nomia, de Licenciatura em Matemática e de Tecnólogo em Rede de 
Computadores, do Instituto Federal Catarinense, nos municípios 
de Santa Rosa do Sul e de Sombrio. Análise da política adotada pelo 
Presidente Lula de interiorização das universidades federais e de ex-
pansão do ensino profissionalizante federal. DSF 3/3/2010 p. 5053.

 • Destaque para o lançamento da segunda fase do Programa de Ace-
leração do Crescimento, o PAC-2. DSF 30/3/2010 p. 10025.

 • Oposição ao pedido do advogado de defesa do casal Nardoni para a 
realização de um novo julgamento. DSF 31/3/2010 p. 10378.

 • Considerações sobre o desempenho do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida em Santa Catarina. Alusão ao aumento, neste primeiro 
trimestre,  do número de carteiras de trabalho assinadas naquele 
estado. DSF 28/4/2010 p. 16537.
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 • Comemoração pelo fato de Santa Catarina ser a primeira Unidade 
da Federação a ter uma unidade do Samu Aéreo. Anúncio da esco-
lha do Estado, pelo Ministério da Justiça, para ter o Projeto Piloto 
de Patrulhamento e Salvamento em Água, o "Ambulanchas". DSF 
4/5/2010 p. 17994.

 • Registro de que o Presidente Lula foi agraciado pela Organização 
das Nações Unidas com prêmio em reconhecimento pela ação que 
vem desenvolvendo no combate à fome. Considerações sobre os 
resultados das políticas de combate à fome e à miséria desenvolvidas 
pelo Governo Lula. DSF 12/5/2010 p. 19555.

 • Comemoração pelos resultados das pesquisas dos Institutos Vox 
Populi e CNT/Sensus, que apontam o crescimento da candidatura 
de Dilma Rousseff à Presidência da República. DSF 19/5/2010 p. 
21772.

 • Questionamento à presidência do Senado da possibilidade de pautar 
a Proposta de Emenda Constitucional que elimina a aposentadoria 
compulsória de autoridade judiciária condenada por crime. DSF 
20/5/2010 p. 22033.

 • Celebração do Dia Nacional da Defensoria Pública. DSF 26/5/2010 
p. 23245.

 • Considerações sobre o significado da eleição de Dilma Rousseff 
para a Presidência da República, comentando trechos de discurso 
da Presidente eleita relacionados à liberdade de expressão e à justiça 
social (como Líder). DSF 4/11/2010 p. 48743.

 • Lamento pelo preconceito com a mobilidade social verificada du-
rante o Governo Lula, a qual permitiu que integrantes de classes C 
e D pudessem ter acesso a bens e serviços, externando preocupação 
com grupos organizados que discriminam os mais pobres e as mi-
norias. DSF 19/11/2010 p. 51085.

 • Comemoração por notícias veiculadas pela imprensa de que a classe 
D já é o dobro da classe A nas universidades. Regozijo pela apro-
vação, na Câmara dos Deputados, da emenda que destina recursos 
oriundos do pré-sal para a educação. Homenagem pelo transcurso 
hoje do Dia Nacional do Samba, com destaque para os sambistas 
brasileiros Adoniran Barbosa e Noel Rosa. Registro da realização da 
16a Edição da Ordem do Mérito Cultural, oportunidade em que o 
Presidente Lula entregará quarenta condecorações. DSF 3/12/2010 
p. 55801.

 • Despedida do Senado Federal, fazendo um balanço de sua atividade 
parlamentar e expressando agradecimentos àqueles que trabalharam 
com Sua Excelência DSF 23/12/2010 p. 60993.
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PROPOSIÇÕES:

RQS 1132/2003, de 12/11/2003 – Requerem, nos termos regimentais, 
voto de repúdio desta Casa ao comportamento desrespeitoso do Exmo 
Sr. Deputado Jair Bolsonaro para com a Exma Sra Deputada Maria do 
Rosário, em episódio ocorrido no Salão Verde da Câmara dos Depu-
tados em 11 de novembro de 2003.

PEC 89/2003, de 18/11/2003 – Dá nova redação aos artigos 93 e 95 
da Constituição Federal, para impedir a utilização da aposentadoria 
dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece.

RQS 945/2003, de 15/10/2003 – Requer, nos termos do caput do ar-
tigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor 
aos ganhadores dos Prêmios Qualidade na Educação Infantil/2003 e 
Incentivo à Educação Fundamental/2003, criados pelo Ministério da 
Educação.

PLS 426/2003, de 16/10/2003 – Estabelece princípios de equidade na 
oferta e no acesso à educação superior pública.

PRS 53/2003, de 14/10/2003 – Cria o Átrio Cultural "Retratos do 
Brasil", no Senado Federal.

RQS 900/2003, de 7/10/2003 – Requer, nos termos do caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor às 24 
instituições recebedoras do Prêmio Caixa de Melhores Práticas em 
Gestão Local 2003/2004, em especial aos 10 inscritos no Programa de 
Melhores Práticas e de Lideranças Locais do Habitat/Nações Unidas, 
a ser realizado em Barcelona, Espanha.

PLS 390/2003, de 16/9/2003 – Dá nova redação ao § 1o, inciso I, e 
ao § 2o do artigo 2o da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, de 
modo a incluir as ponderações correspondentes à educação especial 
e às escolas rurais no processo de distribuição dos recursos do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério.

PLS 398/2003, de 23/9/2003 – Altera a Lei no 4.737, de 15 de julho 
de 1965 – Código Eleitoral, para permitir o voto, ao eleitor que se 
encontra no exterior, nas eleições para governador, vice-governador 
e senador.
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PLS 362/2003, de 27/8/2003 – Acrescenta § 3o ao artigo 19 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a adequar 
o limite máximo para despesa de pessoal, estabelecido por aquela lei, 
com a exigência do artigo 60, § 5o, do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias de realização de gasto mínimo com a remu-
neração de professores do ensino fundamental no âmbito do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF.

RQS 753/2003, de 1/9/2003 – Requer, nos termos do caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Conselho Federal de Educação Física pela comemoração em 1o de 
setembro ao Dia do Profissional de Educação Física.

RQS 707/2003, de 14/8/2003 – Requerem, nos termos do artigo 160 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada, na Hora do 
Expediente, em Sessão do dia 3 de outubro de 2003, homenagem aos 
50 anos da PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A.

RQS 627/2003, de 5/8/2003 – Requer, nos termos do inciso I do 
art. 397 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado o 
Senhor Antônio Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para 
prestar esclarecimentos sobre a necessidade ou não de um novo acordo 
da República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário Interna-
cional e, caso confirme-se a imprescindibilidade, quais as perspectivas 
de negociação de cláusulas que possam garantir volumes maiores de 
recursos para investimentos.

RQS 521/2003, de 2/7/2003 – Requer, nos termos do caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao 
diretor-presidente do jornal A Notícia, de Joinville, o Senhor Moacir 
Thomazi, ao jornalista Luiz Fernando Assunção e ao fotógrafo Pena 
Filho, em função da série de reportagens que vêm sendo publicadas 
sobre os mortos da ditadura militar em Santa Catarina.

RQS 433/2003, de 10/6/2003 – Requer, nos termos regimentais, ao 
Ministério da Justiça, cópia do documento enviado pelo Governo dos 
Estados Unidos da América ao Governo brasileiro, referente às inves-
tigações de remessa de dólares, via contas CC5, à agência do Banestado 
situada em Nova York/EUA e cópia do documento do Ministério 
Público Federal, endereçado ao Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal, a respeito das investigações citadas.
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RQS 461/2003, de 17/6/2003 – Requerem, nos termos do artigo 58, 
§ 3o, da Constituição Federal, e do artigo 145 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 11 titulares e 7 suplentes, para, no prazo de 180 dias, 
apurar eventuais irregularidades na remessa de divisas do Brasil para 
o exterior, a partir de 1996, realizadas principalmente através do Ba-
nestado, ex-banco estatal do Paraná.

RQS 349/2003, de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo Sr. 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Dr. Paulo Fernan-
do da Costa Lacerda, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem 
de dinheiro, via Banestado, em Nova York – EUA.

PLS 188/2003, de 15/5/2003 – Acrescenta o inciso VIII ao artigo 1o 
da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, ampliando a tipificação dos 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

PLS 195/2003, de 20/5/2003 – Concede às parturientes o direito à 
presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e o pós-
parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

RQS 352/2003, de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo Sr. 
Delegado do Departamento de Polícia Federal, Dr. José Francisco 
Castilho Neto, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de 
dinheiro, via Banestado, em Nova York – EUA.

RQS 351/2003, de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo Sr. 
Perito Criminal do Departamento de Polícia Federal, Dr. Renato Bar-
bosa, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de dinheiro, via 
Banestado, em Nova York – EUA.

RQS 350/2003, de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Exmo Sr. 
Ministro Controlador-Geral da União, Dr. Francisco Waldir Pires de 
Souza, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de dinheiro, 
via Banestado, em Nova York – EUA.

RQS 324/2003, de 7/5/2003 – Requer à Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica informações quanto ao montante dos 
recursos públicos (da administração direta e indireta) que foram des-
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pendidos com o incentivo às produções culturais, nos últimos 4 anos, 
e quais foram os projeto beneficiados com os respectivos recursos.

RQS 207/2003, de 9/4/2003 – Requerem que o Senado Federal en-
caminhe moção aos órgãos internacionais que representam os pro-
fissionais de imprensa, especialmente à entidade “Jornalistas sem 
Fronteiras”, demonstrando solidariedade para com os profissionais, à 
Embaixada dos EUA, em Brasília, e às Nações Unidas, para que fique 
registrado o nosso repúdio da ação militar das forças aliadas contra os 
profissionais de imprensa no Iraque.

RQS 34/2003, de 20/2/2003 – Requer seja enviado ao jornal A Notícia, 
de Santa Catarina, votos de congratulações pelo seu aniversário de 80 
anos no próximo dia 23 de fevereiro de 2003.

RQS-960/2009 de 4/8/2009 – Requer que sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 118, de 2009, além das comissões constantes do despacho 
inicial, seja ouvida a Comissão deDesenvolvimento Regional e Tu-
rismo. 

RQS-940/2010 de 1/12/2010 – Requer, nos termos do artigo no 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Mu-
nicípio de Joinville, Santa Catarina, por ter sido vencedora do Prêmio 
Gestor Eficiente da Merenda Escolar, na categoria Grandes Cidades 
e Capitais.

RQS-941/2010 de 1/12/2010 – Requer, nos termos do artigo no 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à Escola 
Semente da Conquista, localizada no assentamento 25 de Maio, em 
Abelardo Luz, Santa Catarina, pelo destaque alcançado no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) de 2009.

RQS-1002/2009 de 12/8/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao radialista 
Manoel Corrêa, que homologou orecorde de “Radialista com o Maior 
Tempo em uma Emissora”.

RQS-1554/2009 de 25/11/2009 – Requer nos termos do artigo 336 
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PLC 284, 
de 2009.

RQS-1432/2009 de 27/10/2009 – Requer, nos termos do inciso II, “a”, 
do art. 40 do Regimento Internodo Senado Federal, seja concedida 
licença para compor a representação da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas na Conferência Internacional das Mudan-
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ças Climáticas da ONU – COP 15, que acontecerá no período de 7 a 
18 de dezembro de 2009, em Copenhague/Dinamarca, e comunica, 
nos termos do seu art. 39, que estará ausente do País no período de 5 
a 13 de dezembro de 2009.

RQS-1444/2009 de 28/10/2009 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Sr. Carlos 
Col, Diretor-Presidente da VICAR, promotora da categoria STOCK 
CAR de automobilismo, bem como aos seus pilotos, pela iniciativa 
em realizar a primeira “Corrida Verde”.

RQS-723/2006 de 4/7/2006 – Requer, nos termos da lei, voto de 
aplauso para a equipe de futebol da Tupy Fundições, de Joinville/SC, 
pela conquista no dia 3 de julho de 2006 em Salzburgo, Austria, o 
título do Mundial de Futebol do Trabalhador.

PLS-51/2007 de 28/2/2007 – Altera a Lei n. 6259, de 30 de outubro 
de 1975, para garantir o oferecimento de vacinação anti-papilomavírus 
(HPV) à população.

PLS-268/2007 de 22/5/2007 – Altera o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para dar prioridade de 
tramitação aos procedimentos judiciais em processos de crimes de 
responsabilidade de funcionários públicos.

PLS-266/2007 de 22/5/2007 – Altera o art. 3o da Lei Complementar 
116 de 31 de julho de 2003, para dispor sobre o local do recolhimento 
do ISS nas operações de arrendamento mercantil.

RQS-1184/2007 de 17/10/2007- Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Funda-
ção Cultural de Joinville e para o Museu Arqueológico de Sambaqui 
de Joinville/SC, pelo prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, para 
ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro, na categoria 
Educação Patrimonial.

RQS-1185/2007 de 17/10/2007 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a ELE-
TROSUL, pelo prêmio “As Melhores da Dinheiro 2007”, concedido 
pela revista “Isto é Dinheiro”.

RQS-746/2005 de 4/7/2005 – Requer, nos termos do artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de 
pesar e apresentação de condolências à familia pelo falecimento do 
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Professor, Sociólogo, Jacó Anderle, Secretário de Estado da Educação, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina.

PET-8/2005 de 28/7/2005 – Informa ao Presidente do Senado Federal 
o envio do Ofício no 228/2005 ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, solicitando providências quanto às ameaças aos filhos e nora 
de S. Exª, proferidas via internet, na página do “ORKUT”.

RQS-1201/2006 de 30/11/2006 – Requer, nos termos da lei, voto 
de aplauso para a Turma de Aspirante de 2006 da Academia da Força 
Aérea, “Turma Therion”, que se formou hoje, em Pirassununga – SP.

RQS-1267/2005 de 9/11/2005 – Requerem, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento 
de Dona Iolanda Pires de Souza, esposa do Ministro Waldir Pires, 
ocorrido no dia 09 de novembro de 2005.

RQS-259/2006 de 14/2/2006 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 216, de 2003, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos.

RQS-797/2006 de 11/7/2006 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os organiza-
dores da primeira Parada da Diversidade – Orgulho GLBTS, realizada 
no último domingo, dia 09 de julho de 2006, em Florianópolis – SC.

RQS-1400/2005 de 5/12/2005 – Requer, nos termos da Lei, voto de 
aplauso para Paulo Santos Ramos, ganhador de uma das medalhas do 
prêmio Olimpíada Nacional de Matemática.

RQS-1401/2005 de 5/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de aplauso ao Ministro de Estado da Saúde, pela regulamentação da 
Portaria no 2.418/GM, a ser publicada dia 6/12/2005, em conformidade 
com o art. 1o da Lei no 11.108, de 7 de abril de 2005, que autoriza a 
presença de acompanhantes para mulheres em trabalho de parto, par-
to e pós-parto, nos hospitais públicos e conveniados com o Sistema 
Único de Saúde – SUS.

RQS-598/2008 de 14/5/2008 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Rádio 
Guarujá AM de Florianópolis/SC, que está completando 65 anos de 
existência.
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RQS-942/2006 de 30/8/2006 – Requer, nos termos da lei, Voto de 
Aplauso para as entidades governamentais e não governamentais que 
serão agraciadas hoje com a Medalha Paulo Freire, em Recife.

RQS-924/2007 de 20/8/2007 – Requer, nos termos do disposto no 
inciso II, “a” do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
concedida licença para participar do curso “The Art of Business Co-
aching”, promovido pela empresa Newfield Consulting, no periodo 
de 13 a 16 de setembro de 2007 (Conferência Geral Intermediária), 
na cidade de Pilar, Distrito Federal de Buenos Aires, Argentina, uma 
vez que foi autorizada a desempenhar referida missão, comunica, nos 
termos do art. 39, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará 
ausente do País no período de 12 a 17 de setembro de 2007.

RQS-1026/2006 de 5/10/2006 – Requer, nos termos da lei, Voto de 
Aplauso para a Escola Pública Integrada Professora Letícia Possamai, 
da comunidade de Aterrado, em Pouso Redondo – SC, por ter sido 
uma das sete unidades de ensino do Brasil selecionadas para o Prêmio 
Nacional de Referência em Gestão Escolar, concedido pelo Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Educação, Unesco e Fundação 
Roberto Marinho.

RQS-178/2007 de 7/3/2007 – Requer, nos termos do inciso II, “a”, do 
Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
licença para participar do Encontro de Mulheres Parlamentares sobre 
Saúde Materna e Perinatal, a realizar-se nos dias 13 e 14 de março de 
2007, em Londres, comunica que estará ausente do País no periodo 
de 10 a 15 de março de 2007.

RQS-1441/2007 de 11/12/2007 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Pre-
feitura Municipal de Florianópolis – SC que recebeu, em Brasília, no 
dia 10 de dezembro de 2007, o Prêmio Melhores Práticas, instituído 
pelo Ministério das Cidades para os projetos de destaque no Brasil 
para a área social, que consiste na construção de aquecedores solares 
a partir do reaproveitamento de garrafas de refrigerante tipo PET.

RQS-124/2009 de 26/2/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à Caixa 
Econômica Federal, seus Diretores e Corpo de Funcionários daquela 
Instituição, que foram para Santa Catarina, participar da Força Tarefa 
destinada ao pagamento do FGTS aos atingidos pelas enchentes.
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RQS-824/2009 de 7/7/2009 – Requerem, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva por ter sido escolhido para receber o Prêmio 
Pela Paz Felix Houphouet-Boigny, oferecido pela Unesco.

RQS-768/2009 de 23/6/2009 – Requer, nos termos do artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de 
pesar à família do professor Paulo Meksenas pelo seu falecimento, em 
Florianópolis – SC.

RQS-235/2010 de 17/3/2010 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto De Aplauso ao Senhor 
Edison Villela, ex-reitor da Universidade do Vale do Itajaí – Univali, 
pela comemoração dos 21 anos daquela instituição que o professor 
ajudou a criar.

RQS-1642/2009 de 9/12/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o Pre-
feito de Concórdia/SC, João Girardi, pelo prêmio “Gestor Eficiente 
da Merenda Escolar”.

RQS-626/2010 de 9/6/2010 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para os es-
tudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) em Rio do Sul/SC, 
Edson Granemann, Sérgio Back e para a Professora Paula Civiero, 
pela participação na maior feira de ciências e engenharia do mundo, 
a Intel-ISEF, realizada entre dias 7 a 14 de maio, na Califórnia, EUA.

PLS-331/2010 de 21/12/2010 – Autoriza o Poder Executivo Federal 
a criar o Comitê Gestor de certificação de processos de recuperação 
judicial, na forma da Lei no 11.101/05, de 9 de fevereiro de 2005.

RQS-1402/2009 de 20/10/2009 – Requer, nos termos dos arts. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e apresen-
tação de condolências à família, pelo falecimento da Desembargadora 
Thereza Grisólia Tang, ocorrido no dia 17 de outubro de 2009, em 
Florianópolis/SC.

RQS-166/2010 de 3/3/2010 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar à família de Alex 
Teódolo da Silva (Pai Leco Arolegi), militar aposentado, dedicado à 
luta do movimento negro catarinense e vinculado às tradições da re-
ligião afro, falecido em 1o de março de 2010.
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RQS-1107/2009 de 3/3/2010 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, apontada como a 134ª melhor 
universidade do mundo – e a terceira melhor do Brasil – segundo o 
Ranking Webometrics.

RQS-272/2009 de 24/3/2009 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo recebimento do prê-
mio World Mail Awards, que representa a excelência internacional na 
logística, extensivo ao Ministério da Educação pela coordenação da 
megaoperação.

RQS-28/2009 de 6/2/2009 – Requer, nos termos do Inciso II, “a”, 
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
licença para compor a comitiva oficial do Governador de Santa Ca-
tarina, que emprenderá viagem a Dubai, Emirados Árabes Unidos, 
no período de 7 a 14 de fevereiro de 2009, para participar de reuniões 
com os membros do Word Trade & Tourism Council – WTTC, onde 
serão tratados assuntos relacionados ao “Word Summit”, maior evento 
mundial de turismo, a ser realizado em maio de 2009, em Florianó-
polis, SC, comunica ainda nos termos do art. 39 do RISF, que estará 
ausente do País no período de 6 a 14 de fevereiro de 2009.

RQS-538/2010 de 19/5/2010 – Calendário especial para tramitação 
da PEC no 89, de 2003. 

RQS-178/2009 de 10/3/2009 – Requer, nos termos do artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pe-
sar à família do Padre Sérgio Maykot, falecido em 6 de março de 2009.

RQS-721/2009 de 16/6/2009 – Solicita que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 118, de 2009, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Econômicos (permite a exploração de instalações portuárias privadas 
para uso geral).

RQS-1014/2009 de 13/8/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa 
nos dias 13 e 14 de agosto de 2009 para participar, na condição de 
Presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climá-
ticas, de Audiência Pública Regional com os membros da Comissão 
de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, na cidade de Florianópolis.
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RQS-1027/2009 de 18/8/2009 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a BLU-
CREDI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
Públicos de Blumenau – SC pelo reconhecimento adquirido através 
do Prêmio Cooperativa do Ano 2009, com o “Projeto Excelência – 
SICOOB – Sistemas de Cooperativas de Crédito do Brasil – SC/
Blucredi”.

RQS-1028/2009 de 18/8/2009 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a ELE-
TROSUL – Centrais Elétricas S/A, por ter conquistado, pela quinta 
vez seguida, o prêmio de melhor empresa do setor elétrico do Brasil, 
concedido pela revista Isto é Dinheiro.

RQS-37/2009 de 6/2/2009 – Requer, nos termos regimentais, a inser-
ção em Ata de Voto de Pesar à família de Antônio Edmundo Pacheco 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2009.

RQS-22/2009 de 6/2/2009 – Requer, nos termos da Lei, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família, pelo 
falecimento ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2009, de Pietro de 
Albuquerque.

RQS-1110/2009 de 1/9/2009 – Requerem, nos termos do artigo 199 
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Es-
pecial do Senado Federal, no dia 3 de dezembro de 2009, às 10 horas, 
destinada a comemorar os 45 anos do Serviço Federal de Processa-
mento de Dados – Serpro.

RQS-513/2009 de 6/5/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a RBS TV 
de Santa Catarina pelo aniversário de 30 anos, completados no dia 1o 
de maio de 2009.

RQS-536/2009 de 12/5/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o escritor 
Salim Miguel, pelo Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira 
de Letras, que será recebido no dia 23 de julho de 2009.

RQS-51/2010 de 10/2/2010 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal voto de aplauso para o Atle-
ta Gustavo Kuerten, o Guga, pela condecoração da Cruz do Mérito 
Desportivo que será recebida do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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PLS-244/2009 de 4/6/2009 – Dispõe sobre a condição de perito oficial 
dos papiloscopistas em suas perícias específicas e dá outras providên-
cias.

RQS-1436/2009 de 27/10/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso a todos os 
agraciados, em especial para a professora Andréia Betina Legatzke 
Klitzke, de Joinville, pelo Prêmio Nacional de Professor Nota 10, 
patrocinado pela Fundação Victor Civita.

RQS-1435/2009 de 27/10/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Pastoral da 
Juventude da Arquidiocese de Florianópolis pela realização do Dia da 
Juventude, ocorrido no dia 25 de outubro de 2009.

RQS-479/2010 de 5/5/2010 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a Polícia 
Militar de Santa Catarina, que comemora hoje, dia 5 de maio de 2010, 
175 anos de existência.

RQS-36/2009 de 6/2/2009 – Requer, nos termos da lei, inserção em 
ata de voto de Pesar à família de Michelle Splitter, jogadora de bas-
quete catarinense, irmã do pivô Tiago Splitter, da Seleção Brasileira e 
do Tau Cerâmica, da Espanha, falecida no dia 02 de fevereiro de 2009, 
em Campinas-SP, vítima de leucemia

RQS-704/2010 de 7/7/2010 – Requer, nos termos do art. 43, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença saúde nos dias 8, 
9 e 10 de julho de 2010.

RQS-705/2010 de 7/7/2010 – Requer, nos termos do art. 43, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença particular de 118 
dias, a partir do dia 11 de julho de 2010.

RQS-261/2010 de 24/3/2010 – Tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara no 280, de 2009 com o Projeto de Lei do Senado no 
54, de 2007.

RQS-707/2009 de 9/6/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a Campanha 
que a Pastoral da Juventude e Mitra Diocesana da Arquidiocese de 
Florianópolis estarão lançando no dia 09/06/2009, em Florianópolis, 
contra a Redução da Maioridade Penal.
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RQS-140/2009 de 3/3/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a Colônia 
Alemã Em Santa Catarina, que completou, no dia 1o de março de 2009, 
180 anos de existência.

RQS-94/2009 de 17/2/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a iniciativa 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representado pelo seu Pre-
sidente, Desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho, 
em criar a primeira Câmara Regional de Julgamento de Recursos e 
Apelações do interior do Brasil, no município de Chapecó.

PLS-206/2010 de 7/7/2010 – Extingue débitos das fundações edu-
cacionais de origem estadual e municipal, originários da retenção do 
imposto de renda retido na fonte.

RQS-1066/2009 de 26/8/2009 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o Diretor 
de Engenharia da Eletrosul, Ronaldo Custódio, pelo lançamento do 
livro “Energia Eólica para produção de Energia Elétrica”.

RQS-311/2009 de 25/3/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a AMPE 
– Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau pelo seu 
“Jubileu de Prata”.

PLS-8/2010 de 4/2/2010 – Altera o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, para dispor sobre alienação 
antecipada de coisas apreendidas.

RQS- 1261/2009 de 17/9/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o Insti-
tuto Federal de Santa Catarina por ter ficado em primeiro lugar, pelo 
segundo ano consecutivo, no Índice Geral de Cursos, avaliado pelo 
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, órgão do Ministério da Educação.

RQS-1553/2009 de 25/11/2009 – Requer nos termos do artigo 336 
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PLC 283, 
de 2009. 

RQS-350/2009 de 1/4/2009 – Requer a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei do Senado no 312 de 2007, do Projeto de Lei do Senado no 
268 de 2006, do Projeto de Lei do Senado no 221 de 2006, do Projeto 
de Lei do Senado no 25 de 2007, do Projeto de Lei do Senado no 44 
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de 2006 e do Projeto de Lei do Senado no 110 de 2006 por regularem 
a mesma matéria.

RQS-1442/2009 de 28/10/2009 – Requer tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei do Senado no 114, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado 
no 237, de 2008, por versarem sobre a mesma matéria.

RQS-1405/2007 de 5/12/2007 – Requerem, nos termos do artigo 218, 
I, “e”, do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado voto 
de pesar pelo falecimento da ex-deputada Estadual do Rio de Janeiro 
pelo Partido dos Trabalhadores e ex-presidente da ALERJ (Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) Heloneida Stuart, ocorrido 
nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2007.

PLS-226/2008 de 4/6/2008 – Autoriza a criação da Secretaria Nacional 
do Teatro, institui mecanismos de fomento à atividade teatral, e dá 
outras providências. 

RQS-476/2008 de 22/4/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para o Prefeito 
de Itajaí, SC, Volnei Morastoni (PT), por ter sido agraciado no dia 14 
de abril de 2008, com o título de Campeão Estadual da quinta edição 
do prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor.

RQS-483/2008 de 23/4/2008 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os muni-
cípios de Santa Catarina agraciados com o prêmio Melhores Índices de 
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão em 2007 no dia 15 abril de 
2008, aqui em Brasília. São eles: Timbó (pela terceira vez consecutiva), 
Anitápolis, São Bento do Sul, Novo Horizonte, Salto Veloso, Rancho 
Queimado, Videira, Arvoredo, Sul Brasil e Nova Trento.

RQS-487/2008 de 23/4/2008 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para o Sr. 
Glauco Olinger, de Santa Catarina, e a Sra. Wânia Maria Gonçalves 
Fukuda, da Bahia, que receberão, hoje à tarde, o “Prêmio Frederico 
Menezes Veiga”, maior prêmio de pesquisa da América do Sul. O 
evento prestigia o aniversário da EMBRAPA, e será entregue pelo 
Presidente da República, no Palácio do Planalto.

RQS-373/2007 de 18/4/2007 – Requer, nos termos do art. 40 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para de-
sempenhar missão no exterior, no período de 24 a 2 de maio de 2007, 
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para participar do curso “The Art. of Business Coaching”, promovido 
pela Empresa “Newfield Consulting”, na cidade do México.

RQS-394/2007 de 24/4/2007 – Requer, nos termos da Constituição 
Federal, combinado com o Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam encaminhadas solicitações ao Ministro de Estado de Minas e 
Energia para que providencie junto à Petrobrás informações relativas 
aos gastos com patrocínios da empresa acompanhadas dos documentos 
comprobatórios, no período compreendido entre os anos de 1998 a 
2006, inclusive.

RQS-1018/2007 de 5/9/2007 – Requerem, nos termos do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro dos Transpor-
tes, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, 
informações sobre as causas do acidente envolvendo dois trens, no 
último dia 30 de agosto de 2007, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada 
Fluminense.

RQS-1136/2005 de 17/10/2005 – Requer, nos termos regimentais, 
voto de aplauso ao Centro Educacional Menino Jesus, referência na 
formação de crianças e adolescentes, pelos cinqüenta anos de atividade 
em Florianópolis, SC.

RQS-719/2006 de 28/6/2006 – Requerem, nos termos do art. 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a 
Mesa do Senado Federal, por ter reconhecido recentemente a união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, aceitando como dependente a 
companheira de uma servidora da Casa.

RQS-615/2007 de 23/5/2007 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
RISF, voto de louvor para a Prefeitura Municipal de Itajaí e Centro 
Tecnológico pelo prêmio recebido da Organização das Nações Uni-
das, através da Associação Brasileira de Municípios, pela elaboração 
de Softwares livres de Gestão Pública para Governança e Liderança 
Vital, em prol do Desenvolvimento Humano.

RQS-1241/2007 de 24/10/2007 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os 25 mu-
nicípios brasileiros agraciados com o Prêmio Gestor Eficiente da Me-
renda Escolar, promovido pela Ação Fome Zero, do Governo Federal, 
e em especial para os municípios de Siderópolis-SC e Iomeré-SC.

RQS-862/2008 de 2/7/2008 – Requer, nos termos do art. 218, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar à família do 
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Ministro Adhemar Ghisi, falecido no dia 02 de julho de 2008, em 
Lisboa, Portugal, aos 77 anos. 

RQS-696/2006 de 21/6/2006 – Requer, nos termos do art. 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para o 
BESC- Banco do Estado de Santa Catarina, por estar instalando, 
nesta semana, as agências bancárias de Barra Bonita, Bandeirante e 
Santa Terezinha do Progresso, concluindo assim todos os 293 mu-
nicípios do Estado.

PLS-344/2007 de 14/6/2007 – Acrescenta inciso ao art. 14 da lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), de forma a instituir a eleição direta para 
diretores de escolas públicas.

PLS-611/2007 de 23/10/2007 – Acresce dispositivo à Lei Comple-
mentar no 101, de 4 de maio de 2000 (limite para o aumento da despesa 
com pessoal e encargos sociais da União).

RQS-259/2007 de 29/3/2007 – Requerem, nos termos da lei, voto 
de aplauso para Cristina Marques, de Blumenau, SC, e Solange Valle 
Castro, do Amazonas, ganhadoras do Prêmio Sebrae Mulher Empre-
endedora nas categorias estadual, regional, nacional e internacional 
pela apresentação do projeto “Troque Lixo por Livro”.

RQS-1250/2006 de 11/12/2006 – Requer, nos termos regimentais, 
voto de aplauso para o Padre Vilson Groh, um dos maiores líderes de 
Santa Catarina, pelos 25 anos de ordenação, celebrados no dia 09 de 
dezembro de 2006, na comunidade do Mont Serrat.

RQS-1062/2007 de 18/9/2007 – Solicita que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara no 23, de 2006, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

RQS-1115/2006 de 9/11/2006 – Requer, nos termos regimentais, in-
serção em ata de voto de pesar às famílias das seis crianças com idades 
entre 9 e 12 anos que morreram afogadas no dia 07 de novembro de 
2006, em São José, na Grande Florianópolis – SC.

RQS-1452/2005 de 13/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, 
voto de aplauso para a Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC por ter sido contemplada na categoria “Inovação Social” da 
etapa nacional do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica 2005.
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PLS-277/2008 de 09/7/2008 – Institui o Dia Nacional da Aquicultura.

PEC-52/2005 de 5/10/2005 – Dá nova redação ao art. 243 da Consti-
tuição Federal, para acrescentar às hipóteses de expropriação de glebas 
rurais a exploração de trabalho escravo ou infantil.

RQS-784/2007 de 3/7/2007 – Requer, nos termos do art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Federação 
Catarinense de Municípios – FECAM, que completa 27 anos no dia 
03 de julho de 2007.

RQS-1000/2006 de 20/9/2006 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, por ter aprovado no último dia 6 de setem-
bro de 2006, resolução que institui Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher nas comarcas de Florianópolis, Chapecó 
e Tubarão, em cumprimento à Lei 11.340/06.

RQS-344/2006 de 29/3/2006 – Requerem, nos termos do art. 199 
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão es-
pecial do Senado, no dia 3 de maio de 2006, destinada a comemorar 
a auto-suficiência brasileira de petróleo, atingida recentemente pela 
PETROBRÁS, tendo como convidado o seu Presidente, o Sr. JOSÉ 
SERGIO GABRIELLI.

RQS-1075/2006 de 30/10/2006 – Requer voto de aplauso para a Es-
tatal ELETROSUL que irá receber, no próximo dia 26 de novembro 
de 2006, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor empresa 
do setor de energia elétrica do país, concedido pela Revista “Isto é 
Dinheiro”.

RQS-1034/2007 de 6/9/2007 – Requerem, nos termos regimentais, 
a inserção em Ata de Voto de Pesar aos familiares dos 101 feridos e 
8 mortos no acidente envolvendo dois trens no dia 30 de agosto de 
2007, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. 

PLS-386/2008 de 15/10/2008 – Altera o art. 7o da Lei no 9.099, de 26 
de setembro de 1995, para modificar os requisitos de recrutamento 
dos conciliadores e juízes leigos dos Juizados Especiais.

RQS-631/2006 de 1/06/2006 – Requer inserção em ata de voto de pe-
sar à família pelo falecimento do Senhor Alfredo Mussi, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
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RQS-632/2006 de 1/6/2006 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 5, de 2006, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida também a de Educação.

RQS-396/2008 de 8/4/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), pela comemoração de seu centenário.

RQS-395/2008 de 8/4/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
querimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Jornal “A 
Notícia”, de Santa Catarina pela comemoração de seus 85 anos.

RQS-1369/2005 29/11/2005 – Requer, nos termos da lei, Voto de 
Aplauso para as 16 melhores experiências voltadas para a Mídia Cida-
dã, selecionadas pela CATEDRA UNESCO de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional, e em especial para a Rádio Super Condá, 
de Chapecó, Santa Catarina, também selecionada.

RQS-1412/2005 de 6/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, 
voto de aplauso para a Rádio Senado e, em especial, para a jornalista 
Nara Ferreira pela medalha de prata do prêmio de jornalismo Ricardo 
Ortega Memorial Prize for Broadcast Journalism, da Associação de 
Jornalistas Correspondentes das Nações Unidas (UNCA).

RQS-1224/2006 de 6/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de aplauso a Doutora Márcia Anita Sprandel, funcionária do Senado 
Federal, pelo artigo sobre o tema “Tráfico de Seres Humanos”, incluso 
no Relatório Direitos Humanos no Brasil 2006, lançado no dia 30 de 
novembro de 2006, em São Paulo.

RQS-1225/2006 de 6/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de aplauso para o Consultor Legislativo do Senado Federal Josué Al-
fredo Pellegrini, pelo primeiro lugar no XI Prêmio Tesouro Nacional 
2006, na categoria Tópicos Especiais de Finanças Públicas, com o texto 
“Dez anos da Compensação Prevista na Lei Kandir”.

RQS-1226/2006 6/12/2005 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de aplauso para as Escolas Finalistas do Prêmio Gestão Escolar – Des-
taque Brasil/Ano Base 2005, promovido pelo Conselho Nacional dos 
Secretários Estaduais de Educação (CONSED), União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e UNESCO.

PLS-279/2008 de 9/7/2008 – Altera a Lei no 7.525, de 22 de julho 
de 1986, que “Estabelece normas complementares para a execução 
do disposto no art. 27 da Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953, com 



451

Se
na

do
ra

 Id
eli

 S
al

va
tti

 –
 S

C

a redação da Lei no 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá outras 
providências”.

RQS-1483/2007 de 19/12/2007 – Requer, nos termos do inciso II, “a”, 
do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
licença para participar do curso “The Art of Business Coaching” (Pro-
cesso no 7815/07-7), promovido pela Empresa “Newfield Consulting”, 
no período de 24 a 27 de janeiro de 2008 (3ª Conferência Geral), na 
cidade Sevilla, Espanha, desempenhar a referida missão, comunica, 
nos termos do artigo 39 do RISF, que estará ausente do País no período 
de 13 a 29 de janeiro de 2008.

PLS-114/2006 de 27/4/2006 – Institui a Declaração de Bens e Direitos 
em Tempo Real.

RQS-121/2006 de 7/2/2006 – Requer, Voto de Aplauso para o ani-
versário de 10 anos da TV Senado, instituição que presta serviços in-
dispensáveis para o Congresso Nacional e leva informações das ações 
do Poder Legislativo para todos os brasileiros.

RQS-850/2007 de 2/8/2007 – Requer, nos termos do art. 218 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar 
à família do ex-governador de Santa Catarina, Ivo Silveira, pelo seu 
falecimento no dia 02 de agosto de 2007, aos 89 anos em Florianó-
polis/SC.

PLS-573/2007 de 2/10/2007 – Altera a Lei Complementar no 123, de 
14 de dezembro de 2006, para permitir a inclusão de microempresas e 
empresas de pequeno porte produtoras de vinho no Simples Nacional. 

RQS-1127/2007 de 2/10/2007 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Seleção 
Brasileira de Futebol Feminino pela conquista do Vice-Campeonato 
na Copa do Mundo, realizado na China.

RQS-1148/2007 de 10/10/2007 – Requer, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de pesar às famílias das vítimas dos acidentes ocorridos no dia 09 de 
outubro de 2007, na BR-282, no Estado de Santa Catarina, em duas 
colisões envolvendo um ônibus e dois caminhões.

RQS-567/2008 de 8/5/2008 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, lei, Voto de Aplauso para a 
empresa PETROBRAS, por ter sido premiada como a empresa de óleo 
e gás com maior nível de transparência como relação a seus rendimen-
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tos, segundo relatório da Transparência Internacional, organização da 
sociedade civil que atua no combate à corrupção.

PLS-595/2007 de 16/10/2007 – Regulamenta a cobrança de tarifas 
por parte das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil e dá outras providências.

RQS-593/2006 de 22/5/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, pela realização em Florianópolis 
do 15o Congresso Eucarístico Nacional, com a presença de 240 bispos 
de todo o Brasil.

RQS-1363/2008 de 12/11/2008 – Requerem, nos termos do artigo 
199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão 
Especial do Senado Federal no dia 16 de dezembro de 2008, às 11:00 
horas, destinada a comemorar os 40 anos da ELETROSUL Centrais 
Elétricas S.A.

RQS-951/2008 de 12/8/2008 – Requer, nos termos do inciso II letra 
“a” do art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
representar o Senado Federal no XII Congresso Catarinense de Ra-
diodifusão, a ser realizado em Florianópolis/SC, no dia 13 de agosto 
de 2008.

PEC-54/2005 de 7/10/2005 – Altera os critérios para a fixação do 
número de Vereadores.

RQS-1157/2007 de 15/10/2007 – Solicita que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 81, de 2005, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa. 

RQS-656/2006 de 7/06/2006 – Requer, nos termos da lei Voto de 
Aplauso aos ganhadores do Prêmio Literatura Para Todos – com o 
objetivo de constituir uma biblioteca básica para a leitura dos jovens 
e adultos dos programas de alfabetização do Ministério da Educação, 
com destaque para a autora catarinense Eloí Elisabete Bocheco, 1ª 
colocada.

RQS-826/2006 de 19/7/2006 – Requerem, nos termos do art. 218, do 
Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da 
Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em ata de voto 
de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento, 
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ocorrido na última terça feira, dia 18 de julho de 20006, do Ator Raul 
Christiano Machado Cortez.

PLS-546/2007 de 18/9/2007 – Institui o sistema de reserva de vagas 
para estudantes egressos de escolas públicas nas instituições federais 
de educação profissional e tecnológica.

PLS-471/2007 de 14/8/2007 – Altera os art. 11 e 20 da lei 8112 de 
11 de dezembro de 1990, para estabelecer restrições para a cessão de 
servidores aprovados em concursos públicos das agências reguladoras.

PLS-472/2007 de 14/8/2007 – Altera o art. 13 da lei 11.182, de 27 de 
setembro de 2005, para determinar que o mandato dos dirigentes da 
Agência Nacional de Aviação Civil será de três anos.

RQS-58/2005 de 26/9/2005 – Requerem, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pe-
sar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento de Apo-
lônio de Carvalho, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

RQS-1213/2008 de 14/10/2008 – Requer, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do 
Advogado Clemente Mannes, fundador do PT na cidade de Jaraguá 
do Sul – SC.

PLS-731/2007 de 20/12/2007 – Altera a Lei no 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Nacional, o acesso da BR-116 ao Aeroporto do Planalto Serrano, no 
Município de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina.

PLS-732/2007 de 20/12/2007 – Altera a Lei no 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, que “aprova o Plano Nacional de Viação”, de modo 
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, o acesso da Rodovia BR-101 ao Aeroporto Regional Sul, no 
Município de Jaguaruna, no Estado de Santa Catarina.

RQS-349/2003 de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo. Sr. 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Dr. Paulo Fernan-
do da Costa Lacerda, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem 
de dinheiro, via Banestado, em Nova York – EUA.
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PLS-188/2003 de 15/5/2003 – Acrescenta o inciso VIII ao artigo 1o 
da Lei no 9613, de 03 de março de 1998, ampliando a tipificação dos 
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

PLS-195/2003 de 20/5/2003 – Concede às parturientes o direito à 
presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e o pós-
-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

RQS-1538/2003 de 28/11/2003 – Requer, nos termos do caput do 
artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor 
ao Colégio Tradição, de Florianópolis – SC, e à Escola de Ensino Fun-
damental São Cristovão, de Criciúma/SC, uma das nove instituições 
de ensino brasileiras vencedoras do Prêmio Escola 2003, iniciativa do 
UNOCD (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime) e 
da UNESCO no Brasil.

RQS-1575/2003 de 3/12/2003 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de censura do Senado Federal à iniciativa reprovável do Prefeito de 
Bocaiúva do Sul, Paraná, Sr. Élcio Berti, ao proibir, através de decreto 
municicpal, “a concessão de moradia e a permanência fixa de qualquer 
elemento ligado à classe de chamados homossexuais”.

PEC-96/2003 de 9/12/2003 – Acrescenta novo parágrafo ao artigo 73 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU) no cálculo da aplicação de recursos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que trata o artigo 212 da Constituição 
Federal.

RQS-28/2005 de 16/2/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Hospital 
de Caridade São Pedro de Alcântara, situado no município de Goiás/
GO, pela indicação ao IV Prêmio Galba de Araújo, concedido aos 
estabelecimentos hospitalares que se destacaram na humanização do 
atendimento ao parto.

PLS-522/2003 de 15/12/2003 – Dispõe sobre o serviço de sorteios de 
loterias e adota outras providências.

PEC-77/2003 de 8/10/2003 – Altera os artigos 40, 144, 149, 194, 195 
e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, 
e dá outras providências.

RQS-108/2005 de 1/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congra-
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tulações à nova Diretoria da Associação Nacional dos Advogados da 
União – ANAUNI, em especial ao novo Presidente, José Wanderley 
Kozima.

RQS-115/2005 de 3/3/2005 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratu-
lações à Diretoria da Renar Maçãs S/A, pelo início da comercialização 
de ações na Bovespa.

RQS-164/2005 de 17/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratula-
ções como melhor jornalista especializado em turismo, o Catarinense 
Cyro Barreto, agraciado com o Prêmio MG Turismo, que homena-
geiam pessoas e entidades que se destacaram no ano de 2004.

RQS-166/2005 de 17/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratula-
ções ao Cientista Político e Professor Cândido Mendes, pela outorga, 
recebida da Universidade de Sorbonne, no último dia 10 de março de 
2005, do título de Doutor Honoris Causa.

RQS-165/2005 de 17/3/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congra-
tulações ao Catarinense Beto Barreiros, agraciado com o Prêmio MG 
Turismo, que homenageiam pessoas e entidades que se destacaram 
no ano de 2004.

RQS-433/2003 de 10/6/2003 – Requer, nos termos regimentais, ao 
Ministério da Justiça, cópia do documento enviado pelo Governo dos 
Estados Unidos da América ao Governo brasileiro, referente às inves-
tigações de remessa de dólares, via contas CC5, à agência do Banestado 
situada em Nova York-EUA e cópia do documento do Ministério 
Público Federal, endereçado ao Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal, a respeito das investigações citadas.

RQS-27/2004 de 27/1/2004 – Requer inserção em ata de voto de 
profundo pesar e apresentação de condolências às famílias pelo fa-
lecimento dos jornalistas Cláudio Hahn Silva, O “Miro”, do Jornal 
O Estado, de Santa Catarina, e Aldírio Simões, do Jornal A Notícia, 
também de Santa Catarina e do SBT.

RQS-31/2004 de 28/1/2004 – Requerem, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à equipe 
de direção do filme brasileiro Cidade de Deus, pelo recebimento de 4 



indicações ao Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas 
de Hollywood/EUA.

RQS-114/2005 de 3/3/2005 – Requer, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratulações 
à Prefeitura de Florianópolis pelo Prêmio Anual Nacional Os Mu-
nicípios mais Dinâmicos do Brasil, oferecido pela Gazeta Mercantil.

RQS-204/2005 de 29/3/2005 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, 
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Justiça informações sobre a atual condição dos veículos 
apreendidos pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal e 
que encontram-se nas dependências destes órgãos.

RQS-236/2005 de 5/4/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congra-
tulações à catarinense Isabel Baggio, que assumirá, no dia 06 de abril 
de 2005, a presidência nacional da Associação dos Diários do Interior 
(ADI).

RQS-461/2003 de 17/6/2003 – Requerem, nos termos do artigo 58, 
§ 3o da Constituição Federal, e do artigo 145 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 11 (onze) titulares e 7 (sete) suplentes, para, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, apurar eventuais irregularidades na remessa 
de divisas do Brasil para o exterior, a partir de 1996, realizadas princi-
palmente através do Banestado, ex-banco estatal do Paraná.

RQS-521/2003 de 2/7/2003 – Requer, nos termos do Caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao 
Diretor-Presidente do Jornal à Notícia, de Joinville, o Senhor Moacir 
Thomazi, ao Jornalista Luiz Fernando Assunção e ao fotógrafo Pena 
Filho, em função da série de reportagens que vem sendo publicadas 
sobre os mortos da ditadura militar em Santa Catarina.

RQS-29/2005 de 16/2/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Maternidade 
Professor Bandeira filho, situada no município de Recife, no Estado 
do Recife, pela indicação ao IV Prêmio Galba de Araújo.

RQS-30/2005 de 16/2/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Casa de Maria 
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– Hospital Geral Santa Marcelina do Itaim Paulista, situado no Muni-
cípio de São Paulo/SP, pela indicação ao IV Prêmio Galba de Araújo.

RQS-31/2005 de 16/2/2005 – Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Unidade Hos-
pitalar Mista de Quintas, situada no município de Natal – RN, pela 
menção honrosa recebida no IV Prêmio Galba de Araújo.

RQS-32/2005 de 16/2/2005 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Maternidade 
Maria Barbosa do Hospital Clemente de Faria, situada no município 
de Montes Claros – Minas Gerais, e à Maternidade Darci Vargas, no 
município de Joinville – Santa Catarina pela indicação honrosa rece-
bida no IV Prêmio Galba de Araújo.

RQS-33/2005 de 16/2/2005 – Reque, nos termos do art. 222, do RISF, 
voto de louvor à Maternidade Darci Vargas, situada no município de 
Joinville/SC.

RQS-250/2004 de 8/3/2004 – Requer, nos termos do art. 210, inciso 
II, do Regimento Interno, a transcrição, no Diário do Senado Federal, 
para que conste dos Anais desta Casa, da edição no 22.984, do Jornal 
“A Notícia”, do Estado de Santa Catarina, de 08 de março de 2004 e 
traz diversos artigos acerca do Dia Internacional da Mulher.

RQS-251/2004 de 8/3/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno, voto de louvor à Fundação Suíça pela 
Paz e à Associação 1.000 Mulheres pelo lançamento do “Projeto Mil 
Mulheres – Prêmio Nobel da Paz 2005”.

RQS-280/2004 de 10/3/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Casa 
de Maria – Casa de Parto do Itaim Paulista pelos relevantes serviços 
prestados à população do Estado de São Paulo.

RQS-614/2008 de 20/5/2008 – Requer, nos termos do art. 218, do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de 
pesar à família da escritora Zélia Gattai, falecida dia 17 de maio de 
2008, em Salvador, Bahia.

RQS-626/2006 de 31/5/2006 – Requer, nos termos da lei, inserção 
em ata de voto de pesar à família do Professor Daniel Herz, falecido 
terça-feira, dia 30 de maio de 2006.
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RQS-691/2006 de 20/6/2006 – Requerem, nos termos dos artigos 218, 
inciso VII, e 221, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, dia 9 de junho de 
2006, do Professor e Prefeito de Monte Alto/SP, Gilberto Morgado, 
bem como apresentação de condolências aos seus familiares.

RQS-100/2007 de 27/2/2007 – Requerem, nos termos da Lei, voto 
de aplauso para os cientistas brasileiros Miguel Nicolelis, Cláudio 
Melo, Sidarta Ribeiro e a todos que apoiaram o projeto do Instituto 
de Neurociência de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

PEC-55/2005 de 10/10/2005 – Acrescenta alínea c ao inciso LXXVI 
do art. 5o da Constituição Federal, para estabelecer, em benefício dos 
comprovadamente pobres, a gratuidade do registro da escritura pública 
do imóvel destinado à residência da família.

RQS-681/2007 de 12/6/2007 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de louvor para o Sr. Fabiano Bachman, das Faculdades de Tecnologia 
Senai, de Santa Catarina, pelo primeiro lugar no “Prêmio Top Educa-
cional Professor Mário Palmério 2006”, com o projeto “Promovendo 
a cidadania e o desenvolvimento das competências profissionais valo-
rizadas pelo mundo do trabalho”.

RQS-1587/2008 de 3/12/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os pro-
fessores agraciados com o “Prêmio Professores do Brasil” – 3a edição, 
pelo Ministério da Educação, no dia 03 de dezembro de 2008, como 
autores dos melhores trabalhos, nas categorias: Educação Infantil, 
Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Séries/Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Homenagem especial para os 
premiados de Santa Catarina: no segmento Educação Infantil – Eliana 
Maria Gastaldi – Título/Cineastas Mirins; no segmento Ensino Médio 
– Ivonete Helena Machado – Título/ Biogás: Uma Fonte Alternativa 
de Energia.

RQS-909/2008 de 15/7/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a inicia-
tiva da oitava edição da “Cavalgada dos Aparados da Serra” e para o 
seu coordenador Álvaro José do Amaral.

PLS-467/2008 de 3/12/2008 – Altera a Lei Complementar no 123, 
de 14 de dezembro de 2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
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RQS-598/2005 de 6/6/2005 – solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 452, de 2003, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

RQS-950/2008 de 12/8/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para a Eletrosul 
– Centrais Elétricas S.A., por ter sido premiada pela revista Isto É Di-
nheiro, pelo quarto ano consecutivo como a melhor empresa do setor 
de energia elétrica do Brasil, com base em indicadores econômicos.

RQS-1093/2008 de 9/9/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para o Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – CEFET-SC, por 
ter recebido a maior pontuação na categoria “Centro Universitário”.

RQS-204/2008 de 4/3/2008 – Requerem, nos termos do art. 199 do 
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial do Senado Fede-
ral em homenagem ao tenista Gustavo Kuerten – GUGA, por estar 
encerrando vitoriosa carreira, que deu ao Brasil uma de suas maiores 
glórias no mundo dos esportes.

RQS-1630/2008 de 10/12/2008 – Requer a retirada em caráter de-
finitivo, do Projeto de Lei do Senado no 390, de 2008, de autoria da 
Senadora Ideli Salvatti. 

RQS-1626/2008 de 10/12/2008 – Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para 
desempenhar missão representando o Senado Federal em Santa Ca-
tarina, no dia 5 de dezembro de 2008 e acompanhar os lamentáveis 
incidentes ocorridos no Estado.

RQS-285/2006 de 16/3/2006 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado voto de 
aplauso a Ministra Ellen Gracie Northfleet pela sua eleição como 
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

RQS-620/2006 de 31/5/2006 – Requer, nos termos da lei, inserção 
em ata de Voto de Pesar à família Schurmann, de Navegantes/SC, pelo 
falecimento da menina Katherine Schurmann, aos 13 anos de idade, 
vítima de pneumonia.

RQS-1401/2007 de 3/12/2007 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os ven-
cedores dos prêmios vinculados ao projeto “Saúde e Prevenção nas 
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Escolas – SPE”, concedidos pelo Ministério da Saúde, Ministerio da 
Educação e agências das Nações Unidas no Brasil, em função do Dia 
Mundial de Combate a AIDS.

RQS-474/2008 de 22/4/2008 – Solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 51, de 2008, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços 
de Infra-Estrutura (Política Nacional de Abastecimento).

RQS-475/2008 de 22/4/2008 – Solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 51, de 2008, além das Comissões constantes do des-
pacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (Política Nacional de Abastecimento).

RQS-327/2008 de 26/3/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso para os 37 
municípios brasileiros selecionados pelo UNICEF e Ministério da 
Educação como destaques em experiências vitoriosas no ensino pú-
blico fundamental, em especial para o municípios de Guaramirim, 
Estado de Santa Catarina.

PLS-95/2008 de 26/3/2008 – Cria o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento dos Museus (FNDM). 

RQS-360/2006 de 30/3/2006 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Ten. Cel. 
Aviador Marcos Cesar Pontes, por ser o primeiro astronauta brasilei-
ro a chegar à órbita terrestre, lançado pela espaçonave russa Soyuz, 
contribuindo, assim, para a abertura de novas fronteiras ao programa 
da Agência Espacial Brasileira.

RQS-718/2006 de 28/6/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para os 13 
municípios com melhor Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do 
Programa Bolsa Família, divulgado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social, e em especial para os municípios catarinenses de Bom 
Jesus, Flor do Sertão e José Boiteux.

RQS-200/2006 de 30/11/2006 – Requerem, nos termos da lei, voto 
de aplauso para o funcionário do Senado Federal, Marcos Evandro 
Cardoso Santi, pelo lançamento do seu livro, Criação de Comissões 
Parlamentares de Inquérito. 

RQS-907/2005 de 18/8/2005 – Requerem, nos termos do art. 199 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão solene, 
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no dia 15 de setembro de 2005, às 10 horas da manhã, a fim de celebrar 
os 20 anos do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

RQS-447/2006 de 19/4/2006 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de aplauso ao Instituto de Cardiologia de São José – SC, por sua habi-
litação como Centro de Referência para a Política Nacional de Atenção 
Cardiovascular de Alta Complexidade, bem como pelos seus 43 anos 
de existência comemorados no dia 19 de abril de 2006.

RQS-1212/2006 de 5/12/2006 – Requer, nos termos regimentais, voto 
de pesar à família do músico florianopolitano João Batista Almeida 
(Tião) ocorrido no dia 5 de dezembro de 2006.

RQS-925/2007 de 21/08/2007 – Requerem, nos termos do art. 223, 
do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de 
repúdio ao senhor Paulo Zottolo, presidente da Phillips, pela afirma-
ção em entrevista concedida à imprensa, que diz “Não se pode pensar 
que o país é um Piauí, no sentido de que tanto faz quanto tanto fez. 
Se o Piauí deixar de existir, ninguém vai ficar chateado”.

RQS-342/2004 de 23/3/2004 – Requer, nos termos do caput do ar-
tigo 222 do Regimento Interno, voto de louvor às Escolas agraciadas 
com o Prêmio Grupo Ciência criado pelo Programa de Melhoria e 
Expansão do Ensino Médio (Promed), projeto de cooperação técnica 
entre o MEC e a UNESCO, especialmente a E.E. B. José Bonifácio 
Pomerode, de Santa Catarina , com o Projeto Kleine Fabrick (Peque-
na Fábrica) em solenidade, ocorrida no dia 22 de março de 2004, no 
Ministério da Educação.

RQS-363/2004 de 25/3/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Rede Santa 
Catarina de TV (SBT) pelos 15 anos de sua atuação no Estado de 
Santa Catarina.

RQS-393/2004 de 2/4/2004 – Requer, nos termos do “caput” do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à ini-
ciativa do Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil, por defender a 
proposta de tornar o samba patrimônio cultural da humanidade junto 
à Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura.

RQS-392/2004 de 2/4/2004 – Requer, nos termos do “caput” do ar-
tigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à 
Equipe do Jornal da Globo, jornal eletrônico levado ao ar pela Rede 
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Globo de Televisão, pela série de reportagens “Mapa do Emprego”, 
citando, dentro outras, a mais recente reportagem feita em São Bento 
do Sul, Santa Catarina, devido ao potencial de geração de emprego e 
renda através da indústria moveleira.

RQS-627/2003 de 5/8/2003 – Requer, nos termos do inciso I, do 
art. 397, do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado o 
Senhor Antônio Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para 
prestar esclarecimentos sobre a necessidade ou não de um novo acordo 
da República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário Interna-
cional e caso confirme-se a imprescindibilidade, quais as perspectivas 
de negociação de cláusulas que possam garantir volumes maiores de 
recursos para investimentos.

RQS-452/2004 de 19/4/2004 – Requer, nos termos regimentais, inser-
ção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à 
família pelo falecimento de Lélia Abramo, ocorrida no dia 09 de abril 
de 2004, aos 93 anos de idade.

RQS-468/2004 de 26/4/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Uni-
versidade Federal de Santa Cantarina, pelos 25 anos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, o qual alcançou o mais alto conceito na 
última avaliação do Exame Nacional de cursos (o chamado “Provão”) 
promovido pelo MEC, tendo sido considerado o segundo melhor 
Curso de Arquitetura do País.

RQS-513/2004 de 29/4/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222, do Regimento Interno, voto de louvor ao Grupo RBS – Rede 
Brasil Sul, em função dos 25 anos de funcionamento da RBS em 
Santa Catarina, comemorados no próximo dia 30 de abril de 2004, 
em Florianópolis.

RQS-1383/2005 de 30/11/2005 – Requer, nos termos da lei, voto de 
aplauso para o Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil, pela pro-
clamação do Samba de Roda do Brasil, do Recôncavo Baiano, como 
Obra-prima do Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

RQS-579/2005 de 1/6/2005 – Solicitando a retirada, em caráter de-
finitivo, do Projeto de Lei do Senado no 188, de 2003, de sua autoria.

RQS-1285/2006 de 19/12/2006 – Requer, nos termos da lei, voto de 
Aplauso para a Associação Catarinense de Integração do Cego (ACIC), 
por ter recebido o Prêmio Direitos Humanos 2006, na categoria En-
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frentamento à Discriminação, na luta em defesa dos direitos das pes-
soas portadoras de deficiência visual.

14/08/2003 de 14/08/2003 – Requerem, nos termos do artigo 160 
do Regimento Interno do Senado Federal seja realizada, na Hora do 
Expediente, em Sessão do dia 3 de outubro de 2003, homenagem aos 
50 anos da PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A.

PLS-362/2003 de 27/8/2003 – Acrescenta § 3o ao artigo 19 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a adequar 
o limite máximo para despesa de pessoal, estabelecido por aquela lei, 
com a exigência do artigo 60, § 5o, do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias de realização de gasto mínimo com a remuneração 
de professores do ensino fundamental no âmbito do Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF).

PLS-180/2004 de 8/6/2004 – Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
oferta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – em todas as etapas e 
modalidades da educação básica.

RQS-149/2007 de 5/3/2007 – Requer, nos termos da lei, voto de 
aplauso para o Professor Doutor Henry França Méier e para o Doutor 
Vinicius Rodolfo Wiggers, pelo Prêmio Peter Murányi 2007 – De-
senvolvimento Científico e Tecnológico com Enfoque em Energias 
Renováveis com o projeto “Desenvolvimento de Processo de Craque-
amento Térmico Contínuo para Produção de Biocombustíveis a partir 
de Resíduos Gordurosos como Alternativa de Energia” Os Doutores 
foram indicados pela FURB – Fundação Universidade Regional de 
Blumenau, Santa Catarina.

RQS-753/2003 de 1/9/2003 – Requer, nos termos do caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Conselho Federal de Educação Física pela comemoração em 1o de 
setembro ao Dia do Profissional de Educação Física.

RQS-775/2004 de 17/6/2004 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao cantor, com-
positor e escritor Chico Buarque, um dos maiores nomes da música 
popular brasileira, o qual completará 60 anos de idade no próximo dia 
19 de junho de 2004.
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RQS-774/2004 de 17/6/2004 – Requer, nos termos do artigo 222, 
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Senhora 
Marilena Chauí, professora da USP e membro da SBPC (Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência), uma das mais importantes 
filósofas do nosso País, a qual assumiu recentemente uma das vagas 
de conselheira do Conselho Nacional de Educação.

RQS-794/2004 de 22/6/2004 – Requerem, nos termos do artigo 218 
e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal homenagens de 
pesar pelo passamento do ilustre Líder Político e Presidente do PDT, 
Engenheiro Leonel de Moura Brizola, inserção em Ata de voto de 
pesar; apresentação de condolências à família do falecido, aos Estados 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e seja observado um minuto 
de silêncio no Plenário em homenagem à sua memória.

RQS-826/2004 de 29/6/2004 – Requer, nos termos do caput do arti-
go 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Embaixador Bernardo de Azevedo Brito, atualmente representante 
do Itamaraty em Santa Catarina, por sua designação, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, para chefiar o Escritório da Representação do 
Governo Brasileiro na Palestina.

RQS-827/2004 de 29/6/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno, voto de louvor aos prefeitos dos municí-
pios do Estado de Santa Catarina – Blumenau, Chapecó, Concórdia, 
Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Lages, Navegantes, Rio do 
Sul, São Bento do Sul, São Carlos e Tubarão em conjunto com outros 
municípios, pelo recebimento do Prêmio “Prefeito Amigo da Criança 
2004”.

RQS-828/2004 de 29/6/2004 – Requer, nos termos regimentais, a 
inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de con-
dolências à família pelo falecimento do ex-Senador Evelásio Vieira, 
ocorrido dia 28 de junho de 2004.

RQS-34/2003 de 20/2/2003 – Requer seja enviado ao Jornal a Notícia, 
de Santa Catarina, votos de congratulações pelo seu aniversário de 80 
anos no próximo dia 23 de fevereiro de 2003.

PLS-390/2003 de 16/9/2003 – Dá nova redação ao § 1o, Inciso I, e 
ao § 2o do artigo 2o, da Lei no 9424, de 24 de dezembro de 1996, de 
modo a incluir as ponderações correspondentes à educação especial 
e às escolas rurais no processo de distribuição dos recursos do Fun-
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do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério.

RQS-1089/2004 de 7/7/2004 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Banco do 
Estado de Santa Catarina – BESC, pela classificação “cinco estrelas” 
recebida da Standard & Poors. 

RQS-924/2004 de 6/7/2004 – Requer, nos termos dos incisos IV e 
V do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, com o 
objetivo de instruir a tramitação do Projeto de Lei da Câmara no 79, 
de 2002, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego 
pedido de informações concernentes à jornada de trabalho vigente 
para os profissionais odontólogos, bem como o impacto legal e suas 
conseqüências trabalhistas que poderão advir com a redução da carga 
de trabalho entre profissionais do setor público e os do setor privado.

RQS-863/2004 de 5/7/2004 – Solicita a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado no 190, de 2004, de sua autoria.

PLS-398/2003 de 23/9/2003 – Altera a Lei no 4737, de 15 de julho 
de 1965 – Código Eleitoral, para permitir o voto, ao eleitor que se 
encontra no exterior, nas eleições para governador, vice-governador 
e senador.

RQS-01130/2004 de 9/8/2004 – Requer, nos termos do “caput” do 
Art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor 
ao jornalista Sérgio Murilo de Andrade, eleito recentemente para a 
presidência da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ).

RQS-1157/2004 de 12/8/2004 – Requer, nos termos do “caput” do 
art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor 
aos atletas brasileiros, em especial aos 19 catarinenses, por estarem 
representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas.

RQS-1171/2004 de 23/8/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno, voto de aplauso à iniciativa da Ordem dos 
Advogados do Brasil de Santa Catarina, pela campanha “Voto não tem 
preço, tem conseqüência”, contra a corrupção eleitoral.

RQS-1233/2004 de 14/9/2004 – Requerem, nos termos do artigo 160, 
combinado com o artigo 199, ambos do Regimento Interno do Senado 
Federal, que a Hora do Expediente da Sessão do dia 26 de outubro 
2004 seja dedicada à comemoração do centenário da imigração judaica 
no Estado do Rio Grande do Sul.
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RQS-1245/2004 de 14/9/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à As-
sociação Nacional dos Jornais (ANJ) pelos 25 anos de sua fundação, 
comemorados no dia 14 de setembro de 2004 com a posse da nova 
diretoria, assumirá a presidência o empresário Nelson Sirotski, pre-
sidente do grupo RBS, que criou a rede de comunicação em Santa 
Catarina em 1979, como diretor da TV-Catarinense de Florianópolis.

RQS-900/2003 de 7/10/2003 – Requer, nos termos do caput do artigo 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor às 24 
instituições recebedoras do Prêmio Caixa de Melhores Práticas em 
Gestão Local 2003/2004, em especial aos 10 inscritos no Programa de 
Melhores Práticas e de Lideranças Locais do Habitat/Nações Unidas, 
a ser realizado em Barcelona, Espanha.

PRS-53/2003 de 14/10/2003 – Cria o Átrio Cultural “Retratos do 
Brasil”, no Senado Federal.

RQS-945/2003 de 15/10/2003 – Requer, nos termos do caput do ar-
tigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor 
aos ganhadores dos Prêmios Qualidade na Educação Infantil/2003 e 
Incentivo à Educação Fundamental/2003, criados pelo Ministério da 
Educação.

RQS-1267/2004 de 5/10/2004 – Requer, nos termos do caput do ar-
tigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Jornal de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, pelos 33 anos de 
sua fundação, ocorrido no dia 22 de setembro de 2004.

RQS-1271/2004 de 5/10/2004 – Requer, nos termos do caput do arti-
go 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor aos 
atletas que representaram o Brasil nos Jogos Paraolímpicos de Atenas.

RQS-207/2003 de 9/4/2003 – Requerem que o Senado Federal enca-
minhe moção aos órgãos internacionais que representam os profissio-
nais de imprensa, especialmente à Entidade Jornalistas Sem Fronteiras, 
demonstrando solidariedade para com os profissionais, à Embaixada 
dos EUA, em Brasília e às Nações Unidas, para que fique registrado o 
nosso repúdio da ação militar das forças aliadas contra os profissionais 
de imprensa no Iraque.

PLS-426/2003 de 16/10/2003 – Estabelece princípios de equidade na 
oferta e no acesso à educação superior pública.
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RQS-1354/2004 de 3/11/2004 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Ministro 
da Cultura, agraciado com o prêmio – Polar Music, concedido pela 
Real Academia Sueca de Música, pelo seu compromisso criativo de 
levar ao mundo a essência da música brasileira e pelo seu talento e 
convicção cultural.

RQS-1390/2004 de 10/11/2004 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, 
da Constituição Federal, combinado com os Arts. 216 e 335, iniciso II, 
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de 
Estado das Relações Exteriores sobre as implicações da aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 3, de 2002, de autoria do Senador Moreira 
Mendes, em termos diplomáticos e de política externa brasileira.

RQS-1396/2004 de 11/11/2004 – Requer, nos termos regimentais e de 
acordo com as tradições da Casa, inserção em ata de voto de profundo 
pesar, apresentação de condolências à ANP e à Delegação Especial da 
Palestina, representante oficial do povo palestino na capital da Repú-
blica pelo falecimento do Presidente da ANP (Autoridade Nacional 
Palestina), Yasser Arafat, na madrugada desta quinta-feira, dia 11 de 
novembro de 2004.

RQS-1455/2004 de 22/11/2004 – Requer, nos termos regimentais e de 
acordo com as tradições da Casa, homenagens de pesar pelo falecimen-
to do economista Celso Furtado, tendo em vista ter sido ele um dos 
mais respeitados intelectuais do País, criador da Sudene, ex-ministro 
da Cultura, no Governo José Sarney, e membro da Academia Brasileira 
de Letras, ocorrido no dia 20 de novembro de 2004.

RQS-324/2003 de 7/5/2003 – Requer à Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica informações quanto ao montante dos 
recursos públicos (da administração direta e indireta) que foram des-
pendidos com o incentivo às produções culturais, nos últimos 4 anos 
e quais foram os projeto beneficiados com os respectivos recursos.

RQS-1132/2003 de 12/11/2003 – Requerem, nos termos regimentais 
voto de repúdio desta Casa ao comportamento desrespeitoso do Exmo 
Sr. Deputado Jair Bolsonaro para com a Exmª Srª Deputada Maria do 
Rosário, em episódio ocorrido no Salão Verde da Câmara dos Depu-
tados em 11 de novembro de 2003.

PEC-89/2003 de 18/11/2003 – Dá nova redação aos artigos 93 e 95 
da Constituição Federal, para impedir a utilização da aposentadoria 
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dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, 
nos casos que estabelece.

RQS-1482/2004 de 30/11/2004 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Sr. Doreni 
Caramori Júnior, eleito, no dia 26 de novembro de 2004, presidente 
da Confederação Nacional dos Jovens Empresários – CONAJE.

RQS-1484/2004 de 30/11/2004 – Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao escritor e 
jornalista Moacir Pereira pelo lançamento do livro Novembrada, em 
30 de novembro de 2004, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

RQS-1483/2004 de 30/11/2004 – Requer, nos termos do caput do art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao juiz 
Rodrigo Colaço, eleito, no dia 25 de novembro de 2004, presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

RQS-1497/2004 de 1/12/2004 – Requer, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Rádio FM 
Jangadeiro, do Município de Brejo Santo, no Estado do Ceará, pela 
iniciativa de divulgar o nome dos beneficiados pelo Bolsa-Família e 
por outros programas de transferência de renda do Governo Federal 
naquele Município.

RQS-1518/2004 de 2/12/2004 – Requer, nos termos do “caput” do 
art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à 
Escola de Samba Embaixada Copa Lord, com sede em Florianópolis, 
Santa Catarina, pelo seu quinquagésimo aniversário, a ser comemo-
rado neste ano.

RQS-1522/2004 de 7/12/2004 – Requer, nos termos do caput do ar-
tigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado em Tubarão, Santa 
Catarina, pelo centenário de sua inauguração.

RQS-1600/2004 de 14/12/2004 – Solicita que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 610, de 1999, além das comissões constantes do 
despacho original, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

RQS-746/2007 de 26/6/2007 – Requer, nos termos do artigo 222, do 
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor para os muni-
cípios brasileiros que receberam, no dia 20 de junho de 2007, o selo 
“Cidade Livre de Analfabetismo” do Governo Federal.
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RQS-747/2007 de 26/6/2007 – Requer, nos termos do artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar 
à família do Jornalista Olívio Lamas, em virtude do seu falecimento, 
ocorrido em Imbituba, Santa Catarina, no dia 23 de junho de 2007.

RQS-352/2003 de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo. 
Sr. Delegado do Departamento de Polícia Federal Dr. José Francisco 
Castilho Neto, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de 
dinheiro, via Banestado, em Nova York – EUA.

RQS-351/2003 de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 
do Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Ilmo. 
Sr. Perito Criminal do Departamento de Polícia Federal, Dr. Renato 
Barbosa, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de dinheiro, 
via Banestado, em Nova York – EUA.

RQS-350/2003 de 15/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno, sejam apresentadas congratulações ao Exmo Sr. 
Ministro Controlador-Geral da União, Dr. Francisco Waldir Pires de 
Souza, pelo trabalho nas investigações sobre a lavagem de dinheiro, 
via Banestado, em Nova York/EUA.

FONTES CONSULTADAS:
ELEIÇÕES 2002. Disponível em: http://www.tse.gov.br/eleicoes/elei-
coes2002/index.html. Acesso em: nov. 2002.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Ide-
li Salvatti. Brasília, 2002 – (Fotografia e informações coletadas pela 
Subsecretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da 
Senadora).
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
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Íris Célia
Íris Célia Cabanellas Zannini
PDS – Acre

Profissão: Professora
Nascimento: 3/7/1938, Rio Branco/AC
Filiação: Izidoro Cabanellas e Elpidia Braga Cabanellas

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Letras pela Universidade Federal do Acre – UFAC.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 14/9/1983 a 11/1/1984 – AC
Em virtude de licença concedida ao titular do Jorge Kalume.
Comissões: Constituição e Justiça, Economia, Finanças; Legislação Social, Muni-
cípios, Redação e Serviço Público Civil (1983).

CARGOS PÚBLICOS: 
Secretária de Estado da Educação e Cultura no Acre; Presidente do Conselho 
Estadual de Educação no Acre; Coordenadora do Mobral no Acre; Diretora 
da Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e Culturais do Acre.

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Cavaleiro da Estrela do Acre (1974); Medalha de Ouro ao Mérito 
Funcional (1982).

PRONUNCIAMENTOS:
Problemas que afligem o desenvolvimento socioeconômico do Estado 
do Acre. DCN2 20/9/1983 p. 4187.
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Situação educacional do País e, em particular, do Estado do Acre. 
Necessidade de melhor adequação do modelo educacional à realidade 
brasileira. DCN2 5/10/1983 p. 4604.
Defesa de prioridade para projetos que menciona, visando a solução 
do problema de energia elétrica no Estado do Acre. DCN2 12/10/1983 
p. 4770.
Dia do Professor. DCN2 15/10/1983 p. 4808.
Dia da Democracia. DCN2 27/10/1983 p. 5003.
Dia do Diretor de Escola. DCN2 12/11/1983 p. 5303.
Atuação desenvolvida pelo Ministério da Educação e Cultura em 
prol do aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro. DCN2 
15/11/1983 p. 5327.
Aspirações do povo acreano ao ensejo do transcurso do octogésimo 
aniversário do Tratado de Petrópolis. DCN2 18/11/1983 p. 5390.
Critério a ser fixado nos preços dos combustíveis, em detrimento dos 
estados interioranos. DCN2 30/11/1983 p. 5619.
Atuação desenvolvida pela Fundação de Assistência ao Estudante. 
DCN2 2/12/1983 p. 5759.
Participação da mulher no progresso da humanidade e a segregação 
por ela sofrida nos diversos setores da sociedade. DCN2 3/12/1983 
p. 5837.

PROPOSIÇÕES:
PLS 301/1983, de 3/12/1983 – Autoriza o Poder Executivo, através 
do Ministério da Fazenda, a elaborar o projeto do novo Código Tri-
butário Nacional.

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora 
Íris Célia. Brasília, 1983- (Fotografia e informações coletadas pela 
Subsecretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da 
Senadora).
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
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Nascimento: 7/5/1943, Três Lagoas/MS
Filiação: Severiano de Araújo e Maria Aparecida G. de Araújo
Cônjuge: Íris Rezende
Filhos: Adriana, Ana Paula e Cristiano

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Artes Plásticas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO (1978); 
Direito, CEUB – Centro de Ensino Unificado de Brasília (incom-
pleto).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora 2003 a 2006 – GO
Suplente do Senador Maguito Vilela. 
Exercido nos seguintes períodos: 25/2 a 31/7/2003, 18/8 a 15/12/2005 e 8/5 a 7/9/2006.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Educação; Subcomissão Temporária do 
Idoso; Subcomissão Permanente de Cinema, Comunicação e Informática; CPMI 
"Exploração Sexual"; Suplente nas Comissões: Assuntos Econômicos; Constituição, 
Justiça e Cidadania.

CARGOS PÚBLICOS: 
Coordenadora do Programa de Apoio aos Multirões da Moradia.

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Presidente Regional do PMDB, Goiás (1995/1997-1998); Presiden-
te da Associação Legionária do Bem Estar Social, Fundadora (1965-
1969); Presidente da Organização das Voluntárias de Goiás (1983-

Íris de Araújo
Íris de Araújo Rezende Machado
PMDB – Goiás
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1986) e (1991-1994); Presidente da Fundação Legionária do Bem 
Estar Social (1983-1986); Candidata a Vice-Presidente da República na 
Chapa PMDB – Orestes Quércia (1994); Coordenadora Movimento 
Feminino do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Goiás 
(1979/1982); Coordenadora da campanha para Construção da Mater-
nidade da Vila Redenção em Goiânia; Coordenadora do Movimento 
Feminino Pró-Diretas Já (1984–1986); Membro efetivo do Comitê 
Internacional de Combate à Falta de Moradia no Mundo.

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Título Honorífico de Cidadã Portuense, Prefeitura Municipal de Por-
to Nacional/TO; Cidadã Silvaniense, Câmara Municipal de Silvânia, 
Goiás; Cidadã Honorária de Ceres/GO (1984); Cidadã Goianien-
se (1984); Cidadã Goiana (1989); Medalha de Mérito na Assistência 
ao Estudante (1985); Cidadã Jaraguense, Município de Jaraguá/GO 
(1988); Cidadã Vilaboense/GO (1988); Diploma-Medalha do Mérito 
Legislativo Pedro Ludovico Teixeira/GO (1991).

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Participação como Senadora Suplente da Assembleia Geral do Comitê 
de Nairobi (2/2001).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS: 
Promotora e Expositora: “Encontros Regionais de Primeiras Damas” 
– 14 cidades (1983); “Seminário sobre Creches” (1983); Expositora e 
Debatedora: "II Encontro Nacional Sobre Idosos", São Paulo (1994); 
perante a "XXIV Convenção Distrital de Lions Clube", Distrito L.3, 
São Lourenço/MG (1985); Simpósio Nacional de Experiência Comu-
nitária “Mutirão Experiência e Fraternidade”, João Pessoa/PB (1985); 
Expositora: Seminário Nacional "Mulher e Política", São Paulo (1984); 
Simpósio Municipalista, Caldas Novas/GO (1984); "11o Seminário de 
Marketing e Comunicação Social', promovido pelas Telecomunicações 
do Rio de Janeiro S.A. – TELERJ – 1985";12o Encontro Regional da 
Mulher do Campo “Participação e Contribuição da Mulher Rural na 
Produção Agrícola do País”, Patos de Minas/MG (1989) – Patrona; en-
contro do PMDB, Criciúma/SC (1995) – tema “A mulher e a Política”; 
Coordenadora Nacional da Frente Nacional de Defesa dos Direitos 
da Criança – FNDCC; Palestrante: Reunião do Diretório Estadual 
do PMDB em Belo Horizonte e Diretório de outros Estados realiza-
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do também pela direção da Pedrosa Horta de Minas Gerais (1997); 
Conferência Distrital no Rotary Internacional – Distrito 4510, o Tema 
“Política Brasileira”, Barra Bonita/SP (1999); Expositora e Palestrante: 
no Encontro de Mulheres do PMDB, com o Tema “Participação da 
Mulher na Vida Social e Política Brasileira", Paraná (1997); Encontro 
Estadual do PMDB, com a participação lideranças nacionais, Instituto 
Filadélfia, Londrina/PR (1999).

PRONUNCIAMENTOS:
 • Pronunciamento de posse no Senado Federal, ressaltando a necessi-
dade de apoio às reformas estruturais propostas pelo governo Lula. 
DSF 26/2/2003 p. 2207.

 • Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 13/3/2003 
p. 243.

 • Apoio ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio sobre a exe-
cução do juiz em São Paulo. Importância das reformas previden-
ciária, tributária e política para o desenvolvimento do Brasil. DSF 
18/3/2003 p. 3709.

 • Interpelação ao Sr. Ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoi-
ni, sobre a Reforma da Previdência Social. DSF 21/3/2003 p. 4254.

 • Cobrança do governo federal de política destinada ao atendimento 
dos idosos e inclusão da especialidade de geriatria nos concursos 
públicos da área da saúde. DSF 25/3/2003 p. 4541.

 • Entrega da Segunda Premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha 
Lutz. DSF 28/3/2003 p. 4930.

 • Experiência de Sua Excelência em programas de assistência social 
no Estado de Goiás. Comentários sobre audiência com o Ministro 
Extraordinário da Segurança Alimentar e do Combate à Fome, José 
Graziano. Propostas ao aperfeiçoamento do Programa Fome Zero. 
DSF 29/3/2003 p. 5197.

 • Posicionamento contrário à guerra do Iraque. Sugestões ao Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva para que empreenda nova rodada 
de viagens ao exterior a fim de pregar o fim do referido conflito. 
DSF 4/4/2003 p. 5986.

 • Advertência para a ociosidade de milhares de jovens entre 15 e 24 
anos de idade, fato este que gera o aumento da criminalidade e da 
prostituição infantil. DSF 9/4/2003 p. 6486.

 • Abordagem sobre a violência no Brasil. DSF 15/4/2003 p. 7704.
 • Banalização da violência no país. DSF 17/4/2003 p. 8179.

Importância do incentivo ao cinema nacional. DSF 23/4/2003 p. 8332.
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 • Justificativa ao projeto de lei de sua autoria que incentiva a contra-
tação de trabalhadores com mais de 45 anos de idade (como Líder). 
DSF 24/4/2003 p. 8462.

 • Apresentação de projeto de lei que cria condições para implantar 
centros de convivência e casas lares para idosos. DSF 30/4/2003 p. 
9118.

 • O papel do Brasil no desenvolvimento mundial. Necessidade de 
distribuição da renda e melhoria dos indicadores sociais no Brasil. 
DSF 1/5/2003 p. 9276.

 • Homenagem ao Dia Mundial do Trabalho. DSF 6/5/2003 p. 9462.
 • Homenagens ao Dia das Mães. Apresentação de projeto que modifi-
ca a Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir que empresas 
com trinta mulheres empregadas promovam rodízio voluntário em 
creche comunitária a ser criada na própria empresa para cuidar dos 
filhos das trabalhadoras. DSF 10/5/2003 p.10606.

 • Homenagem pelo transcurso do Dia do Zootecnista. Necessidade 
das reformas propostas pelo governo. DSF 14/5/2003 p. 11095.

 • Reflexões sobre o trabalho de empregada doméstica no País. DSF 
15/5/2003 p. 11307.

 • Apelo às autoridades do Estado de Goiás para que retomem o di-
álogo e as negociações com o Sindicato do Transporte Alternativo 
do Aglomerado Urbano de Goiânia – SINTRAGO. DSF 16/5/2003 
p. 11358.

 • Necessidade de ação efetiva contra o déficit habitacional e a favor 
da recuperação das estradas. Defesa de campanha pela formalização 
do trabalho das empregadas domésticas. DSF 17/5/2003 p. 11749.

 • Novo ciclo histórico na Argentina com a eleição de Néstor Kirch-
ner. Apoio à proposta do Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques 
Wagner, de abatimento no Imposto de Renda Pessoa Física de gastos 
com empregados domésticos. Expectativa de queda da taxa básica 
de juros. DSF 21/5/2003 p. 12061.

 • Exclusão das classes mais pobres das universidades públicas brasi-
leiras, fato que ensejou a apresentação de projeto de lei, de autoria 
de S. Exa, que cria cotas para alunos carentes cuja renda familiar seja 
inferior a cinco salários mínimos. DSF 23/5/2003 p. 12504.

 • Análise do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. DSF 
30/5/2003 p. 13711.

 • Defesa da adoção da escola integral como instrumento para a dis-
tribuição de renda e a redução da criminalidade. DSF 3/6/2003 p. 
14071.
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 • Defesa da renegociação das dívidas dos pequenos produtores. DSF 
4/6/2003 p. 14206.

 • Crescimento do número de mulheres pobres contaminadas com o 
vírus da Aids. DSF 10/6/2003 p. 14855.

 • Preocupação de S. Exa com o aumento dos índices de violência 
contra a mulher em Goiânia. DSF 11/6/2003 p. 14925.

 • Reivindicação de fiscalização na produção de remédios e alimentos, 
em decorrência do episódio de intoxicação com o medicamento 
Celobar. DSF 13/6/2003 p. 15183.

 • Necessidade de efetiva atuação do Estado no controle do processo 
de fabricação de medicamentos. DSF 17/6/2003 p. 15656.

 • Elogios ao trabalho da recém-instalada comissão parlamentar de 
inquérito temporária que analisa a exploração sexual da criança e 
do adolescente. DSF 18/6/2003 p. 15783.

 • Trabalho informal no Brasil. DSF 21/6/2003 p. 15946.
 • Necessidade de ampliação das campanhas institucionais de preven-
ção ao câncer de mama. DSF 24/6/2003 p. 15978.

 • Aplausos à iniciativa do governo Lula de incentivar o investimento 
na construção de moradias populares. DSF 25/6/2003 p.16131.

 • Informa a presença dos Exmos. Srs. Senadores da Espanha, Luis 
Fraga, Gabriel Dias, Jose Carracao e Venancio Acosta e do Exmo. 
Sr. Letrado Jose Manuel Bretal, acompanhados do Sr. Embaixador 
da Espanha, Jose Coderch, no plenário do Senado. DSF 25/6/2003 
p. 16138.

 • Transcurso do Dia internacional de apoio às vítimas de tortura. 
Apelo ao Governador do Estado de Goiás para a apuração da res-
ponsabilidade pela prisão, tortura e morte do Sr. Sebastião Divino 
Alves, ocorrida em uma delegacia de polícia daquele Estado (como 
Líder). DSF 27/6/2003 p. 16464.

 • Denúncia de torturas no Brasil. DSF 28/6/2003 p. 16561.
 • Análise do Governo Lula. O Governo deve estar atento a dados do 
IBGE para reverter a dívida social do País. DSF 1/7/2003 p. 16670.

 • Considerações sobre o agronegócio e sua importância para o desen-
volvimento regional brasileiro. DSF 2/7/2003 p. 16819.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do líder político goiano, ex-
-prefeito de Goiânia e ex-deputado estadual, Hélio Seixo de Brito. 
DSF 3/7/2003 p. 16868.

 • Comportamento do PMDB frente ao governo Lula. DSF 10/7/2003 
p. 17630.

 • Apelo para a criação de postos de trabalho no País a fim de se evitar 
o êxodo de jovens ao exterior. DSF 11/7/2003 p. 17744.
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 • Defesa da negociação no Congresso Nacional visando a aprovação 
da reforma da previdência. DSF 12/7/2003 p. 17891.

 • Apelo ao Ministro da Cultura para a recuperação e tombamento, 
pelo Patrimônio Histórico Nacional, do Monumento às Nações 
Indígenas, de autoria do artista plástico goiano Siron Franco. DSF 
15/7/2003 p. 17998.

 • Análise sobre os conflitos agrários no Brasil. DSF 17/7/2003 p. 
18377.

 • Comentários a respeito de pesquisa dos sete meses do governo Luiz 
Inácio Lula da Silva. DSF 22/7/2003 p. 19350.

 • Defesa da renegociação com FMI, como forma de favorecer os in-
vestimentos internos no País. DSF 23/7/2003 p. 19405.

 • Elogios à disposição do governo de rediscutir acordo com o FMI. 
Saudações à criação do Programa Soldado Cidadão. DSF 26/7/2003 
p. 20466.

 • Análise do aumento do desemprego no País, com base nos dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. DSF 
29/7/2003 p. 20503.

 • Necessidade de um grande investimento do governo na área de 
moradia popular. DSF 30/7/2003 p. 20566.

 • Inquietação dos movimentos sociais. Defesa de celeridade na im-
plantação da reforma agrária. Homenagem ao Senador Maguito 
Vilela pelas ações sociais desenvolvidas no Estado de Goiás. DSF 
31/7/2003 p. 20715.

 • Despedida de Sua Excelência do Senado Federal. DSF 1/8/2003 p. 
20871.

 • Perigo de convulsão social no país. DSF 19/8/2005 p. 28384.
 • Cumprimentos aos vereadores presentes no plenário. Destaque para 
a atitude do Ministro Palocci em dar satisfação imediata à sociedade 
através de entrevista, a fim de esclarecer as acusações formuladas 
contra sua pessoa. DSF 24/8/2005 p. 28808.

 • Apelo para a superação da crise política e pela busca de soluções 
para os problemas da Nação, como a precariedade dos sistemas de 
educação e de saúde, bem como da malha rodoviária federal. DSF 
31/8/2005 p. 29289.

 • Resultado do PIB trimestral divulgado pelo IBGE, que indica que 
a nação caminha para alcançar a necessária maturidade, depois de 
períodos turbulentos. DSF 2/9/2005 p. 29946.

 • Defesa de uma nova postura ética no Brasil em decorrência da atual 
crise político-partidária. Justificação de apresentação de proposição, 
de sua autoria, criando o Senado Itinerante. DSF 7/9/2005 p. 30332.
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 • Reflexões sobre a necessidade de resgate de ideais pelo partidos 
políticos para fortalecimento das instituições democráticas. DSF 
13/9/2005 p. 30607.

 • Protesto quanto a precariedade da atual situação da população expul-
sa do Parque Oeste Industrial em Goiânia. DSF 15/9/2005 p. 30950.

 • A falência dos municípios, em razão de leis inaceitáveis. DSF 
30/9/2005 p. 39469.

 • Necessidade de se repensar as práticas políticas no Brasil. Conside-
rações sobre a reforma eleitoral. DSF 1/10/2005 p. 33586.

 • Análise das mudanças a serem feitas no sistema partidário e eleitoral 
do país. DSF 12/10/2005 p. 34902.

 • Polêmica em torno do tema do desarmamento. DSF 14/10/2005 
p. 35064.

 • Considerações sobre a responsabilidade do Estado pela violência a 
que estão submetidos os cidadãos. DSF 19/10/2005 p. 35334.

 • Desequilíbrios econômicos e sociais entre o Distrito Federal e a 
região do Entorno. DSF 22/10/2005 p. 35871.

 • Reflexões sobre o resultado do referendo sobre a venda de armas 
de fogo e munição, ocorrido no último dia 23 de outubro. DSF 
26/10/2005 p. 36128.

 • Registro da realização ontem da sabatina da política brasileira de 
direitos humanos, em Genebra, na Suíça, para fazer cumprir o Pacto 
Internacional dos Civis e Políticos, ratificado pelo País em 1992. 
DSF 28/10/2005 p. 37321.

 • Necessidade de investigação da denúncia de utilização de recursos 
oriundos de Cuba na campanha eleitoral do presidente Lula. DSF 
5/11/2005 p. 38171.

 • Reflexões sobre a defesa da dignidade, da cidadania e da vida. DSF 
9/11/2005 p. 38453.

 • Considerações sobre os exíguos três dias reservados ao Senado para 
apreciação da Medida Provisória da Super Receita. DSF 17/11/2005 
p. 39765.

 • Considerações sobre a importância do Projeto de Lei do Senado 
384, de 2005, que dispõe sobre o acesso dos portadores de defi-
ciências visuais ao conteúdo de livros propostos pelos programas 
governamentais. DSF 18/11/2005 p. 39914.

 • Questionamentos sobre a crise que o país atravessa, em razão da 
permanência do Ministro da Fazenda no Governo. DSF 23/11/2005 
p. 40588.

 • Violência praticada contra as mulheres. DSF 26/11/2005 p. 41280.
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 • Manifestação contra a política de juros praticada pelo governo e 
apelo no sentido de que haja mais ousadia no corte dessas taxas. 
DSF 1/12/2005 p. 41968.

 • Preocupação com os dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) sobre o aumento no consumo de bebidas alcoólicas no 
Brasil. DSF 2/12/2005 p. 42216.

 • Realização da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, 
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, no próximo dia 10. DSF 
9/12/2005 p. 43462.

 • Apoio à preservação dos direitos dos investidores na empresa Aves-
truz Master. Realização, ontem, de sessão solene do Congresso Na-
cional tratando da violência contra a mulher. DSF 10/12/2005 p. 
43680.

 • A Mesa congratula-se com a presença do Senador Pedro Simon no 
seu retorno ao Senado após cirurgia na coluna. DSF 13/12/2005 p. 
43963.

 • Comentários sobre estatísticas veiculadas nos jornais do último fim 
de semana, que colocam o Governo do presidente Lula com a pior 
média de investimentos brasileiros. DSF 13/12/2005 p. 43958.

 • Manifesta descrédito na eficácia das medidas propostas pela Refor-
ma Política visando eliminar a corrupção da administração pública 
brasileira. DSF 15/12/2005 p. 44666.

 • Considerações sobre a entrevista concedida pelo Sr. Silvio Pereira 
ao jornal O Globo do último domingo. Passividade do Governo Lula 
com a invasão dos campos de produção da Petrobras na Bolívia. 
DSF 9/5/2006 p. 15214.

 • Registro de mobilizações em Goiás, de forma a mostrar ao país a 
grave situação em que se encontra a agricultura. DSF 11/5/2006 p. 
15897.

 • Explosão de violência em São Paulo que revela a vulnerabilidade do 
sistema de segurança do País e deixa como legado um dos maiores 
banhos de sangue já vistos (como Líder). DSF 17/5/2006 p. 16674.

 • Questionamentos sobre a onda de denuncismo contra a honra de 
parlamentares do Senado Federal e a perda de tempo durante as ses-
sões, para que os mesmos possam fazer suas defesas. DSF 18/5/2006 
p. 17033.

 • Considerações sobre o avanço da criminalidade em todo o país. 
DSF 24/5/2006 p. 17750.

 • A avassaladora carga tributária brasileira. DSF 25/5/2006 p.17890.
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 • Leitura de mensagem do professor goiano Aparecido José dos San-
tos, Presidente do Diretório Municipal do PMDB de São Luís de 
Montes Belos/GO. DSF 31/5/2006 p.18519.

 • Comentários sobre a turbulência no mercado financeiro. DSF 
1/6/2006 p.18613.

 • Comemoração, ontem, do Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 
7/6/2006 p.19158.

 • Justificativas para apresentação de projeto de resolução para alterar 
os artigos 16 e 21 da Resolução 43, de 2001, no sentido de incluir a 
nova data-limite de adaptação dos entes federados à nova sistemática 
de controle da inadimplência para autorizar operações de crédito 
(como Líder). DSF 14/6/2006 p. 20157.

 • Considerações sobre a decisão do PMDB de não lançar candidato 
próprio à Presidência da República. DSF 15/6/2006 p. 20496.

 • Exaltação ao esporte como importante fator de congraçamento entre 
os povos. Apelo em favor da aprovação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb. Necessidade de 
que a sociedade brasileira se ocupe com as soluções para o gritante 
quadro de violência que assusta o país. DSF 21/6/2006 p.20852.

 • Considerações sobre os Programas de transferência de rendas do 
governo federal. DSF 22/6/2006 p. 21108.

 • O acirramento do já conturbado quadro social brasileiro e a ousadia 
do crime organizado. DSF 29/6/2006 p. 21831.

 • Preocupação com os valores éticos da sociedade, salientando aspec-
tos da entrevista de Sílvio de Abreu, autor da novela "Belíssima", 
da Rede Globo, publicada na revista Veja. DSF 4/7/2006 p. 22222.

 • Questionamento sobre o aumento dos salários dos servidores públi-
cos e do aumento do universo de atendimento do Programa Bolsa 
Família, às vésperas das eleições. DSF 5/7/2006 p. 22357.

 • Comentários acerca de relatório das Nações Unidas sobre os centros 
urbanos do mundo. Defesa de mutirão para construir moradias de 
baixo custo e de fácil execução. DSF 11/7/2006 p. 23251.

 • Preocupação com a crise no campo, que tem se estendido por um 
período muito longo. DSF 13/7/2006 p. 23879.

 • Comentários sobre recente pesquisa realizada pela CNT/Sensus, 
sobre a credibilidade da população nas instituições brasileiras. Apoio 
à proposta da Ordem dos Advogados do Brasil para a implantação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a votação 
das reformas necessárias ao País. DSF 1/8/2006 p. 25588.

 • Preocupação com as campanhas pelo voto nulo que se alastram pelo 
país, principalmente através da internet. DSF 3/8/2006 p. 25834.
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 • Homenagem ao décimo segundo Congresso Internacional de Equo-
terapia e Workshop, iniciado hoje, em Brasília, estendendo-se até o 
dia 12 do corrente. DSF 10/8/2006 p. 26438.

 • Considerações sobre a proposta do Presidente Lula de instalação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte para realizar a reforma 
política. DSF 10/8/2006 p. 26458.

 • Necessidade de maior participação das mulheres brasileiras na po-
lítica. DSF 19/8/2006 p. 27188.

 • Registro da realização, no próximo domingo, do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio – ENEM, em todo o país. Defesa da ideia 
da educação de qualidade como prioridade nacional, necessária ao 
crescimento econômico do País. DSF 23/8/2006 p. 27300.

 • Preocupação com a grave crise por que passa o país e a apatia da 
população, cuja solução é a participação de todos na política, com a 
renovação das práticas políticas. DSF 30/8/2006 p. 27575.

 • Registro de um caso de negligência médica ocorrido em hospital 
do Rio de Janeiro. Lamento pela situação de extrema violência que 
assola todo o país. DSF 1/9/2006 p. 27672.

PROPOSIÇÕES:

PLS 101/2003, de 2/4/2003 – Altera o artigo 36 da Lei no 5.991, de 17 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comér-
cio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, para 
proibir a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficiais 
por outros estabelecimentos de comércio de medicamentos que não 
as farmácias e vedar a intermediação de outros estabelecimentos.

PLS 102/2003, de 2/4/2003 – Acrescenta § 3o ao artigo 389 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, para dispor sobre a realização de serviços 
voluntários, pelas mães empregadas, nas creches ou locais apropriados 
para guarda dos filhos, no período de amamentação, mantidos pelas 
empresas, e dá outras providências.

PLS 103/2003, de 2/4/2003 – Dispõe sobre a concessão de incentivos 
aos empregadores que contratarem trabalhadores com idade acima de 
quarenta e cinco anos, e dá outras providências.

PLS 155/2003, de 29/4/2003 – Altera a Lei no 4.380, de 21 de agosto 
de 1964, para permitir o financiamento de centros de convivência de 
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idosos e casas-lares, com recursos do Sistema Financeiro de Habita-
ção – SFH.

PLS 215/2003, de 29/5/2003 – Dispõe sobre a reserva de vagas nas 
universidades públicas para alunos carentes.

PLS 246/2003, de 24/6/2003 – Dispõe sobre a reserva de habitações 
para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de 
moradia.

RQS 517/2003, de 2/7/2003 – Requerem, nos termos do artigo 218 
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de profundo pesar, apresentação de condolências à família e ao Mu-
nicípio de Goiânia/GO, pelo falecimento do Líder Político Goiano, o 
ex-prefeito de Goiânia e ex-deputado estadual Hélio Seixo de Brito.

RQS 530/2003, de 3/7/2003 – Requer, nos termos do artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de 
profundo pesar, apresentação de condolências à família e ao Coman-
do do Exército Brasileiro pelo falecimento do General-de-Exército 
Adhemar da Costa Machado.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas 
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislati-
vas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em: 
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Íris 
de Araújo. Brasília.
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Profissão: Empresária hoteleira 
Nascimento: 16/8/1959, Caicó/RN
Filiação: Tamires Silva e Maria Dantas Silva
Filho: Ivanildo Araújo Albuquerque Filho

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Licenciatura em Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te – UFRN (1991).

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 7/12/2011 – RN
2a Suplente da ex-senadora Rosalba Ciarlini.
Titular nas Comissões: Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(13/12/2011-); Educação, Cultura e Esporte (13/12/2011-); Conselho do Di-
ploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz (13/12/2011-); Suplente nas Comissões: 
Desenvolvimento Regional e Turismo (13/12/2011-); Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (13/12/2011-); Agricultura e Reforma 
Agrária (13/12/2011-).
Deputada Estadual – 1995- Caicó-RN
Eleita com 24.020 votos.
Comissões: Constituição e Justiça; Assistência Social.

CARGOS PÚBLICOS:
Secretaria de Ação Social de Caicó/RN (2005).

Ivonete Dantas
Ivonete Dantas Silva
PMDB – Rio Grande do Norte
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Diretora Técnica da Fundação Estadual da Criança e do adolescente 
– FUNDAC (2002). Vice-Presidente do PMDB de Caicó/RN (2009-
2012).

FONTES CONSULTADAS:
Informações Gabinete da Senadora.
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Profissão: Jornalista
Nascimento: 21/6/1945, Belo Horizonte/MG
Filiação: Ladislau Augusto de Azeredo Coutinho e Maria de Leão 
Corrêa Coutinho

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
Direito pela Faculdade de Direito de Uberlândia, Uberlândia/MG 
(1967); Cinema pela Faculdade Católica de Minas Gerais, Belo Ho-
rizonte/MG.

MANDATOS ELETIVOS:
Senadora 1o/2/1991 a 31/1/1999 – MG
Suplentes: 1o – Roberto Faria de Medeiros e 2o – Afrânio Augusto Figueiredo.
Eleita pelo PRN.
Líder do PDT (1995 a 1996).
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos; Assuntos Sociais; Constituição, 
Justiça e Cidadania; Educação; Suplente nas Comissões: Especiais: Textos Consti-
tucionais; Especial Externa "Santa Genoveva"; Desenvolvimento da Amazônia; Seca 
que assola o Nordeste; Temporárias: PEC 1/1991; PEC 23/1991; PEC 1/1991; PEC 
4/1991; PEC 23/1991; PEC 4/1992; PEC 6/1992; PEC 11/1992.
Vice-Governadora 1987 a 1991 – MG
Eleita pelo PMDB no pleito de novembro de 1986.
Deputada Federal 1o/2/1982 a 31/1/1986 – MG
Eleita pelo PMDB no pleito de novembro de 1982.
Vice-Líder do PMDB (1985 e 1986) 
Deputada Federal 1o/2/1979 a 31/1/1982 – MG
Eleita pelo MDB.

Júnia Marise
Júnia Marise Azeredo Coutinho
PDT – Minas Gerais
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Titular nas Comissões: Redação, Primeira Vice-Presidente (1982); Suplente nas 
Comissões: Educação e Cultura; Relações Exteriores (1979); Defesa do Consumidor 
(1982); Redação (1983).
Deputada Estadual 1974 a 1978 – MG
Eleita pelo MDB.
Terceira Secretária da Mesa e Membro da Comissão de Educação.
Vereadora 1970 a 1974 Belo Horizonte – MG
Eleita pelo MDB.
Primeira Secretária e Vice-Presidente da Câmara dos Vereadores. 
Vereadora 1966 a 1970 – MG
Eleita pelo MDB.

CARGOS PÚBLICOS: 
Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Turismo (Adjunta), Belo 
Horizonte/MG; Assessora de Imprensa do Governo de Minas Gerais 
(1965 a 1967).

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Em 1962 iniciou sua carreira profissional no jornal Correio de Minas, 
onde escreveu uma coluna sobre assuntos universitários; em 1963 foi 
nomeada editora de Educação e Cultura do jornal Correio de Minas; em 
1968 passou a trabalhar no jornal Diário de Minas, do qual foi redatora 
e repórter assinando a coluna "Júnia – Marise, Repórter", afastando-se 
em 1975; trabalhou na Rádio Itatiaia, onde dirigiu um programa diário 
durante vários anos; trabalhou na TV Bandeirantes, apresentando o 
programa "Júnia Marise"; trabalhou ainda em várias revistas em âmbito 
estadual e nacional; Presidente do Conselho Estadual da Mulher de 
Minas Gerais, por indicação do Governador de Minas Gerais, à época, 
Tancredo Neves (1983 a 1985); foi integrante do "PMDB Mulher", 
do qual foi Presidente; integrante do Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Humana.

MISSÕES NO EXTERIOR: 
Integrou a Delegação do Brasil, na XLVI Sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, como observador parlamentar (1991); Delegada, 
da 90a Conferência Interparlamentar, Camberra/Austrália (1991); Ob-
servadora Parlamentar, na Conferência Internacional do Trabalho, da 
Organização Internacional do Trabalho, Genebra, em substituição ao 
Senador João Calmon (1993); Observadora Parlamentar, junto à De-
legação Brasileira na Conferência Internacional do Trabalho, da Orga-
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nização Internacional do Trabalho, Genebra/Suíça (1993); Membro da 
Delegação Brasileira na Assembleia Geral das Nações Unidas (1996).

HOMENAGENS RECEBIDAS: 
Medalha da Inconfidência; Medalha Santos Dumont; Medalha do 
Mérito Legislativo; Cidadã Honorária da Cidade de Austin, Texas/
EUA; Chaves de várias Cidades Americanas; Cidadã Honorária de 
Várias Cidades Mineiras; Troféus e Diplomas de Honra ao Mérito.

PRONUNCIAMENTOS:
 • Comentários sobre a crise socioeconômica brasileira. DCN2 
10/4/1991 p. 1498.

 • Criação do Fórum do Pensamento Econômico de Minas Gerais: sua 
importância e seus objetivos. DCN2 11/6/1991 p. 3144.

 • Processo de privatização da Usiminas. DCN2 18/6/1991 p. 3396.
 • Defesa do Mosteiro de Macaubas, na cidade de Santa Luzia/MG. 
Campanha para restauração e urgente recuperação deste patrimônio 
cultural. DCN2 28/6/1991 p. 3947.

 • Resultados obtidos no Fórum Econômico, realizado em Minas Ge-
rais. DCN2 2/10/1991 p .6613.

 • Homenagem ao jornal O Estado de Minas pela política de integração 
dos municípios do estado e pela excelência dos serviços prestados 
à comunidade. DCN2 9/10/1991 p. 6838.

 • Reajuste salarial dos aposentados da Previdência Social. DCN2 
7/11/1991 p. 7772.

 • Descaso do Governo Federal com a agricultura e a participação do 
Estado de Minas Gerais no setor. DCN2 12/12/1991 p. 9074.

 • Homenagem à memória do político mineiro Telesphoro Candido 
de Rezende, pelo centenário de seu nascimento. DCN2 13/12/1991 
p. 9249.

 • Homenagem ao Dr. Etelvino Teixeira coelho, pelo domínio da nova 
técnica de correção cirúrgica da alta miopia. DCN2 14/12/1991 
p.9381

 • Administração da Ministra Margarida Procópio á frente do Minis-
tério da Ação Social. DCN2 17/12/1991 p. 9569.

 • Congratulações com a Mesa por ocasião do encerramento dos tra-
balhos da presente sessão legislativa. DCN2 21/12/1991 p. 9958.

 • Defesa da realização de uma reunião extraordinária da SUDENE, 
em face à seca que assola o norte do Estado de Minas Gerais. DCN2 
15/1/1992 p. 25.



490

 • Congratula-se com a inauguração da sucursal do jornal O Estado 
de Minas, em Montes Claros/MG. Apelo em favor de providências 
para resolver as dificuldades da região de Governador Valadares, 
arrasada pelas fortes chuvas e transbordamento do Rio Doce. DCN2 
23/1/1992 p. 187.

 • Encaminhando à Mesa de requerimento de informações junto ao 
Banco Central sobre o montante de recursos resultantes de títulos 
ao portador, congelados em março de 1990 e ainda retidos naquele 
banco. DCN2 18/3/1992 p. 1089.

 • Octogésimo quarto aniversário do Clube Atlético Mineiro. DCN2 
1/5/1992 p. 2658.

 • Requerimento de informações ao Ministério da Educação, que for-
malizará a Mesa, a respeito da destinação dos recursos do ensino 
especial. Notícias a respeito da aquisição, pelo PRN, de veículo im-
portado com isenção de impostos. Repúdio à propaganda atribuída 
ao PRN e veiculada nas televisões ligando o nome de ex-presidente 
da República com o atual momento político. DCN2 11/9/1992 p. 
7372.

 • Posição da oradora favorável ao impedimento do Presidente Fer-
nando Collor. DCN2 30/9/1992 p. 7834.

 • Dia Nacional do Vereador. DCN2 2/10/1992 p. 7923.
 • Comunicação de apoio do Governador do Estado de Minas Gerais 
ao Vice-Presidente Itamar Franco. DCN2 2/10/1992 p. 7908.

 • Movimentos estudantis e populares pela democracia no Brasil. 
DCN2 15/10/1992 p. 8126.

 • Oposição da oradora ao estabelecimento do Imposto Sobre Tran-
sações Financeiras. DCN2 22/10/1992 p. 8342.

 • Comprometimento das bacias hidrográficas do Estado de Minas 
Gerais. Preocupação da população da cidade de Itabira/MG, sede 
da Companhia Vale do Rio Doce e de outras empresas extratoras de 
riquezas minerais, com a preservação ambiental. DCN2 5/11/1992 
p. 8715.

 • Apoio da oradora à luta dos prefeitos do sul de Minas Gerais pela 
reconsideração da retirada da desativação do ramal ferroviário li-
gando as cidades de Cruzeiro/SP a Soledade/MG, suprimindo suas 
deficiências com a criação do trem turístico. DCN2 11/12/1992 p. 
10213.

 • Satisfação da oradora com a aprovação, pelo Senado Federal, de 
contratos de financiamento externo negociados por diversos estados 
brasileiros. DCN2 17/12/1992 p. 10529.
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 • Apreensão da oradora com a redução dos recursos oriundos do 
Fundo de Participação dos Municípios. DCN2 22/12/1992 p. 10782.

 • Suspensão do Programa Nacional de Desestatização. DCN2 
23/12/1992 p. 10880.

 • Homenagem à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, pelo seu quadra-
gésimo aniversário. DCN2 21/1/1993 p. 510.

 • Dia Internacional da Mulher. DCN2 10/3/1993 p. 2088.
 • O problema do desemprego em nosso País. DCN2 13/3/1993 p. 
2196.

 • Tomada de posição urgente e definitiva para combate à miséria e à 
pobreza no País. DCN2 25/3/1993 p. 2684.

 • Desmentido o Ministro da Fazenda, Sr. Eliseu Resende, a boatos de 
lançamento de pacote econômico por parte do Governo, incluindo 
o congelamento de preços, entre outras medidas. DCN2 26/3/1993 
p. 2757.

 • Abuso nos reajustes de preços nos supermercados. Dados do IBGE 
revelando a miséria e a violência da infância brasileira. Alerta ao Mi-
nistério da Saúde sobre a volta da lepra no Brasil. DCN2 27/3/1993 
p.2791.

 • Homenagem ao sexagésimo sexto ano do aniversário do jornal O 
Estado de Minas. Repúdio à notícia da existência de trabalhadores 
escravos no Estado do Rio de Janeiro, denunciada pelo jornal O 
Globo, edição de ontem. DCN2 6/4/1993 p. 3022.

 • Situação da educação brasileira – ensino básico. DCN2 7/4/1993 
p. 3081.

 • Descaso do Governo Federal com o Programa Nacional da Merenda 
Escolar. DCN2 15/4/1993 p. 3202.

 • Consternação com a continuidade das filas enfrentadas pelos apo-
sentados do INSS. DCN2 16/4/1993 p. 3284.

 • Reflexão sobre a fome no Brasil e o apodrecimento dos alimentos 
nos estoques reguladores do Governo. DCN2 20/4/1993 p. 3471.

 • Aumento exorbitante nos preços dos chamados remédios de uso 
contínuo. Documento recebido do Procurador Regional do Tra-
balho do Rio de Janeiro, comunicando ao orador a apuração de 
denúncias de mão de obra escrava naquele estado. DCN2 21/4/1993 
p. 3514.

 • Assinatura do convênio para duplicação da BR-381, que liga Belo 
Horizonte a São Paulo. Situação crítica dos aposentados e pensio-
nistas do INPS DCN2 18/5/1993 p. 4450.

 • Interpelando o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Re-
forma Agrária, Sr. Lazaro Barboza, sobre o novo plano econômico 
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do Governo, no que se refere à sua pasta. DCN2 19/5/1993 p.4500. 
REP DCN2 19/5/1993 p. 4501.

 • Omissão do Governo Federal no repasse de recursos para os hospi-
tais conveniados com o INAMPS. DCN2 4/6/1993 p. 5185.

 • Apoio do orador a reivindicações salariais dos técnicos da Receita 
Federal. DCN2 25/6/1993 p. 5961.

 • Estado de alerta da comunidade mineira contra os cortes orçamentá-
rios propostos pelo Executivo, que comprometerão a conclusão das 
obras do complexo do Ceasa em Belo Horizonte. DCN2 7/7/1993 
p. 6436.

 • Artigo, de hoje, da Folha S.Paulo, intitulado “Proposta Indecente”, 
sobre o reajuste salarial, do Ministro Walter Barelli. DCN2 9/7/1993 
p. 6637.

 • Conflitos causados no mercado financeiro com a implantação 
do Cruzeiro Real. Liminares concedidas contra o IPMF. DCN2 
6/8/1993 p. 7126.

 • Necessidade de contribuição efetiva do sistema financeiro para a 
estabilidade da economia brasileira. Perversidade das consequências 
da “Ciranda Financeira”. DCN2 13/8/1993 p. 7338.

 • Gastos e falta de conclusão de obras iniciadas em governos passados. 
DCN2 19/8/1993 p. 7579.

 • Retrospectiva da importância da Petrobras no desenvolvimento da 
economia brasileira. Apelo ao Presidente Itamar Franco para assi-
natura do contrato de autogestão da Petrobras, a fim de preservar 
o patrimônio e o quadro de funcionários altamente especializados 
daquela empresa. DCN2 27/8/1993 p. 8152.

 • Preocupação de Sua Excelênciacom o quadro dramático da saúde 
no Brasil. DCN2 3/9/1993 p. 8421.

 • Recursos para a duplicação da BR-281, que liga Minas Gerais a São 
Paulo. DCN2 9/10/1993 p. 9552.

 • Quadragésimo segundo aniversário da Rádio Itatiaia, de Belo Ho-
rizonte/MG. DCN2 21/1/1994 p. 259.

 • Fracasso da ortodoxia liberal. Defesa do monopólio das telecomu-
nicações. DCN2 3/2/1994 p. 473.

 • Defesa da Petrobras e da manutenção do monopólio do petróleo. 
DCN2 3/3/1994 p.986.

 • Regozijo com a circulação, as segundas-feiras, do jornal O Estado 
de Minas. Defesa dos atuais direitos da mulher na revisão constitu-
cional. DCN2 10/3/1994 p. 1150.

 • Extinção da aposentadoria por tempo de serviço. DCN2 31/3/1994 
p. 1438.
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 • Reiterando sua preocupação com a indefinição do Governo Federal 
quanto à agilização de um programa social para o Brasil. DCN2 
21/4/1994 p. 1957.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do radialista mineiro Janu-
ário Carneiro. DCN2 12/5/1994 p. 2262.

 • A questão do abuso nas mensalidades escolares. A crescente deman-
da do ensino privado. DCN2 18/5/1994 p. 2344.

 • Registro do falecimento do Deputado Federal José Aldo, em Minas 
Gerais. DCN2 18/5/1994 p. 2384.

 • Apelo pela imediata apreciação, pela Comissão de Assuntos Econô-
micos, do Projeto de Lei do Senado 146, de 1992, de autoria de Sua 
Excelência, que dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha, 
do Estado de Minas Gerais, na área de atuação da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. DCN2 19/5/1994 
p. 2430.

 • Críticas à importação de pescados no Brasil. consequência da desati-
vação da Sudepe e da interrupção do desenvolvimento do potencial 
pesqueiro do Brasil, encaminhando projeto de Sua Excelênciaque 
autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de Pesca e 
Aquicultura, e dá outras providências. DCN2 15/6/1994 p. 3105.

 • Omissão do Executivo em relação ao grave problema da carência de 
moradias urbanas no Brasil. DCN2 16/6/1994 p. 3186.

 • Quadro caótico da saúde pública em nosso País. DCN2 17/6/1994 
p. 3211.

 • Considerações sobre a mortalidade infantil. Indagando ao Ministro 
da Saúde sobre a destinação dos recursos previstos para os progra-
mas de atendimento à criança e à mulher. DCN2 29/6/1994 p. 3670.

 • Críticas à retórica do Governo de combate aos aumentos abusivos 
de preços. DCN2 7/7/1994 p. 3950.

 • Preocupação com os Sem-terra de Minas Gerais, acampados ao 
longo das rodovias do estado, aguardando assentamento prometido 
pelo INCRA. DCN2 5/8/1994 p. 4363.

 • Informando a tramitação do Projeto de Resolução 48/94, concer-
nente ao assunto tratado pelo Sr. Eduardo Suplicy. DCN2 10/8/1994 
p. 4579.

 • Anunciando, ainda na presente sessão, esclarecimentos à solicita-
ção requerida pelo Sr. Jutahy Magalhães ao Ministro do Desenvol-
vimento e Integração Regional e acolhimento a sugestão de Sua 
Excelência no tocante a realizações de sessões ordinárias. DCN2 
10/8/1994 p. 4577.
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 • Premência da apreciação pelo Congresso Nacional da Medida Pro-
visória 575, de 1994, que dispõe sobre as regras para a conversão em 
Real, das mensalidades escolares nos estabelecimentos de ensino e 
dá outras providências. DCN2 11/8/1994 p. 4625.

 • Avaliação sobre o Plano Real e o desemprego no País. DCN2 
17/8/1994 p. 4701.

 • Encaminhando à Mesa requerimento de convocação do Ministro 
Aluízio Alves, da Integração Regional, ao Plenário do Senado para 
prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Transposição das Águas 
do Rio São Francisco. DCN2 18/8/1994 p. 4749.

 • Desconhecimento da sociedade brasileira sobre o “Megaprojeto” de 
Transposição das Águas do Rio São Francisco. Apelo à presidência 
no sentido de agilizar as providências para a convocação do Minis-
tro da Integração Regional, já requerida por Sua Excelência DCN2 
31/8/1994 p. 4887.

 • Encaminhamento à Mesa, requerimento de informações ao Minis-
tério da Fazenda sobre o montante arrecadado com o IPMF, bem 
como a forma de sua aplicação. DCN2 1/9/1994 p. 4999.

 • Descontentamento dos pequenos e médios agricultores com as no-
vas regras para o financiamento das safras de 94/95, divulgadas pelos 
Ministros da Fazenda e da Agricultura, no último dia 10 de agosto. 
DCN2 2/9/1994 p. 5043.

 • Protesto contra demissões arbitrarias de servidores da Embraer. 
DCN2 15/9/1994 p. 5194.

 • Manifestação contraria ao depósito de lixo atômico proveniente de 
São Paulo, no sul de Minas Gerais. DCN2 12/10/1994 p. 5583.

 • Atuação ética dos parlamentares pelo exercício das prerrogativas 
do Congresso Nacional, das quais faz parte a votação dos Projetos 
de Lei Orçamentária. Cobrança das promessas feitas à população 
durante a campanha pelo candidato eleito Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. DCN2 19/10/1994 p. 5804.

 • Conclusões do primeiro Congresso Brasileiro de Dirigentes Rurais, 
realizado em Brasília. Defesa da aprovação de projetos de lei em 
tramitação no Senado, transformando em universidade a Escola 
Superior de Agricultura de Lavras/MG e Escola Paulista de Medi-
cina. DCN2 30/11/1994 p. 7504.

 • Registro de pesar pelo falecimento do Prefeito da cidade mineira de 
Francisco Sá, Sr. Feliciano de Oliveira. DCN2 1/12/1994 p. 7551.

 • Regozijo pela sanção da Lei 8.878/94, de 11 de maio de 1994, que 
concede anistia aos servidores públicos demitidos durante o Go-
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verno Fernando Collor e cobrando a sua execução prática. DCN2 
14/12/1994 p. 8970.

 • Falta de seriedade e competência na gerência dos recursos destina-
dos a áreas sociais e, de modo especial, dos financiamentos conce-
didos ao Brasil por organismos internacionais de crédito. Encami-
nhamento à Mesa de requerimento solicitando informações junto 
ao Ministério da Educação a respeito de recursos contratados com 
o Banco Mundial, no período de 1990 a 1994, para projetos de 
educação. DCN2 22/12/1994 p. 9556.

 • Presença do Ministro Pedro Malan na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. Reflexão acerca dos Projetos de Decreto Legislativo 1 e 2, 
de 1995, na pauta da presente sessão. Repúdio a idéia de veto pre-
sidencial ao Projeto do Salário-Mínimo. DCN2 20/1/1995 p. 915.

 • Dia Internacional da Mulher. DCN2 9/3/1995 p. 2840.
 • Requerimento de informações que encaminhará ao Ministro da 
Previdência sobre a edição da Medida Provisória 935/95, que altera 
direitos dos aposentados. DCN2 10/3/1995 p. 2932.

 • Agradecimento pelas homenagens recebidas dos colegas parla-
mentares no transcurso do Dia Internacional da Mulher. DCN2 
11/3/1995 p. 2886.

 • Parabenizando o Presidente José Sarney, pelo bloqueio à Medi-
da Provisória 935, devido à inexistência de exposição de motivos. 
DCN2 11/3/1995 p. 2873.

 • Tumulto provocado pelo Banco Central ao anunciar as novas me-
didas cabíveis. DCN2 15/3/1995 p. 3117.

 • Atos terroristas praticados na capital mineira, com vista a desestabi-
lizar o Secretário de Segurança Pública do estado. DCN2 15/3/1995 
p. 3110.

 • Gastos elevados com publicidade do Governo. DCN2 17/3/1995 
p. 3199.

 • Relata a dramática situação de miséria da população do Vale do 
Jequitinhonha/MG. DCN2 18/3/1995 p. 3273.

 • Homenagem póstuma ao político mineiro Edison Brandão Guima-
rães. DCN2 22/3/1995 p. 3429.

 • Resposta ao Ministro da Previdência e Assistência Social, sobre refe-
rências injuriosas feitas a sua pessoa, em sessão de comissão técnica 
na Câmara dos Deputados. Aposentadoria precoce do Ministro da 
Previdência e Assistência Social. DCN2 1/4/1995 p. 4423.

 • Registro do transcurso dos 85 anos de Francisco Cândido Xavier. 
DCN2 5/4/1995 p. 4661.
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 • Reforma da Previdência Social. Crítica à posição do Ministro da 
Previdência e Assistência Social, Sr. Reinhold Stephanes, face às 
denúncias de aposentadoria precoce. Ausência de resposta a requeri-
mento de informações, solicitando esclarecimentos sobre a situação 
da Previdência Social. DCN2 6/4/1995 p. 4697.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista José Costa. 
DCN2 12/4/1995 p. 5082.

 • A reforma do Estado. Mistificação do Programa Nacional de De-
sestatização. DCN2 13/4/1995 p. 5138.

 • Apoio ao Projeto de Lei 4.854/94, em tramitação na Câmara dos 
Deputados, transformando a Fundação de Ensino Superior de São 
João Del Rei, em Universidade Federal. DCN2 19/4/1995 p. 5281.

 • Análise sobre a Reforma da Previdência. DCN2 21/4/1995 p. 6046.
 • Homenagem prestada ao ex-senador João Calmon, com a inaugura-
ção de uma escola com seu nome em Jequié/BA. DCN2 27/4/1995 
p. 6308.

 • Convite aos demais senadores para integrarem a frente parlamentar 
de defesa da Vale do rio Doce, que tem por objetivo discutir sua 
privatização. DCN2 4/5/1995 p. 7267.

 • Indagando da Mesa sobre as providências tomadas para a promul-
gação do Projeto de Lei de Conversão 11, de 1994, que teve veto 
rejeitado pelo Congresso Nacional. Manifesto da magistratura brasi-
leira sob o título “Carta de Porto Alegre”. DCN2 11/5/1995 p. 8035.

 • Apoio à transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá 
em Universidade Federal de Itajubá – UNIFEL. DCN2 18/5/1995 
p.8411.

 • Altas taxas de juros praticadas no País. DCN2 24/5/1995 p. 8637.
 • Dados sobre a miséria e a fome no Vale do Jequitinhonha/MG. 
DCN2 31/5/1995 p. 9196.

 • Defesa da aprovação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, do Projeto de Lei 4.856/94, que dispõe sobre a transfor-
mação da Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro em Uni-
versidade Federal do Triangulo Mineiro e dá outras providências. 
DCN2 1/6/1995 p. 9255.

 • Congratulando-se com o Dr. Etelvino Teixeira Coelho, diretor do 
Centro de Micro-Cirurgia Refrativa e Excimer Laser de Minas Ge-
rais, pela promoção, junto com a Fundação Brasil de reabilitação 
visual de Belo Horizonte e a Empresa de Correios e Telégrafos, 
da segunda campanha de medidas de visão na infância. DCN2 
14/6/1995 p.10284.
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 • Homenagem póstuma ao jornalista mineiro Theodulo Pereira. 
DCN2 14/6/1995 p. 10260.

 • Análise das reformas neoliberais que o Governo quer realizar através 
das emendas constitucionais. DCN2 27/6/1995 p. 11045.

 • Congratulando-se com o pronunciamento do Senador Antonio 
Carlos Magalhães. Situação crítica em que se encontra a Santa Casa 
de Misericórdia de Belo Horizonte. DCN2 30/6/1995 p. 11357.

 • Homenagem pelo transcurso dos 74 anos do Colégio Batista Mi-
neiro. DCN2 1/7/1995 p. 11446.

 • Protesto de agricultores em Brasília, mostrando sua indignação com 
o descaso do Governo. DCN2 3/8/1995 p.12697.

 • Comentando a denúncia feita pela imprensa sobre irregularidades 
praticadas pelo secretário Milton Dallari. DCN2 8/8/1995 p. 13552.

 • Crise no setor produtivo brasileiro, em particular a da indústria 
têxtil. DCN2 10/8/1995 p. 13700.

 • Compromisso firmado pelo Presidente da República, de acordo 
com a correspondência encaminhada ao Presidente do Senado Fe-
deral, sobre pontos discutidos com o Senador Cunha Lima, relator 
da Emenda da Quebra do Monopólio do Petróleo. DCN2 17/8/1995 
p.13998.

 • Solicitando, dos Ministros do Planejamento e dos Transportes, in-
formações sobre a conclusão das obras do metrô da cidade de Belo 
Horizonte/MG. DCN2 24/8/1995 p.14465.

 • Inexistência de uma política de crédito que beneficie os micro e 
pequenos agricultores. DCN2 30/8/1995 p.14787.

 • Situação dramática dos municípios do norte do Estado de Minas 
Gerais, com a diminuição dos repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM. DCN2 6/9/1995 p. 15455.

 • Homenagem aos 93 anos do ex-presidente da República Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. DCN2 13/9/1995 p. 15693.

 • Gravidade da situação financeira das prefeituras municipais, prin-
cipalmente no Estado de Minas Gerais. DCN2 13/9/1995 p.15714.

 • Parabenizando o Senador Pedro Simon pela solidariedade manifes-
tada ao ex-governador Leonel Brizola, em discurso proferido nesta 
Casa. DCN2 20/9/1995 p.16130.

 • Apreciação da Emenda 11, de sua autoria, ao Projeto de Lei da Câ-
mara 109, de 1995, cuja redação propõe que 20%, no mínimo, das 
vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas com 
candidaturas de mulheres. DCN2 28/9/1995 p.16919.

 • Posição de Sua Excelência contrária à Proposta de Emenda à Cons-
tituição 39, de 1995, constante da Ordem do Dia da presente sessão, 
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que flexibiliza o monopólio estatal do petróleo. DSF 18/10/1995 
p.1064.

 • Congratulando-se com os coordenadores do programa Voz do Bra-
sil. DSF 20/10/1995 p. 1294.

 • A dramática situação dos produtores rurais do Município de Fran-
cisco Sá, no Estado de Minas Gerais. DSF 25/10/1995 p.1542.

 • Desvios na utilização do Fundo Social de Emergência (como Líder). 
DSF 1o/11/1995 p.2226.

 • Justificando requerimento encaminhado à Mesa, em que solici-
ta seja convocado o Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, para 
comparecer ao Plenário do Senado Federal e explicar as medidas 
de fortalecimento do sistema financeiro nacional, adotadas pelo 
Governo Federal, através da edição da Medida Provisória 1.179/95. 
DSF 8/11/1995 p.2484.

 • Equívocos cometidos pelo Governo Federal nas reformas adminis-
trativas e previdenciárias. Denúncias sobre a distribuição de cargos 
públicos visando a aprovação das propostas apresentadas pelo Go-
verno. DSF 14/11/1995 p.2961.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do poeta, professor e advo-
gado Roberto Medeiros. DSF 23/11/1995 p.3500.

 • Concessão do prêmio “Minas Ecologia”, promovido pelo jornal O 
Estado de Minas, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas 
e pela ANDA. DSF 30/11/1995 p.4206.

 • Declarações do Sr. Fernando Henrique Cardoso à imprensa sobre a 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que concede reajuste aos 
funcionários do Banco do Brasil acima da inflação. DSF 15/12/1995 
p. 5811.

 • Homenagem póstuma ao ex-presidente François Mitterrand. DSF 
11/1/1996 p.79.

 • Questionamento Injustificável do Governo quanto à data-base dos 
servidores públicos civis e militares. DSF 17/1/1996 p.297.

 • Aumento do desemprego no ano de 1995. Reforma administrativa 
do Governo. DSF 18/1/1996 p.412.

 • Registro do ato de protesto de um cidadão, em frente ao Congres-
so Nacional, devido a grave situação econômica dos pequenos e 
médios empresários. Gravidade da realidade social do País. DSF 
19/1/1996 p.519.

 • Situação penosa dos trabalhadores do setor têxtil do Estado de Mi-
nas Gerais. DSF 25/1/1996 p.856.

 • Encaminhando indicação à presidência do Congresso Nacional para 
a adoção de providências no sentido de fazer o Governo Federal 
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cumprir a lei que concede o reajuste salarial aos funcionários pú-
blicos no mês de janeiro. DSF 26/1/1996 p.973.

 • Justificando requerimento de autoria de S. Exa, em que solicita a 
convocação do Sr. Ministro da Administração Federal e Reforma do 
Estado, Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, para comparecer ao Plená-
rio do Senado Federal e prestar esclarecimentos sobre a política de 
reajuste salarial dos servidores públicos civis e militares. Comen-
tando estudo realizado sobre dados do desemprego no Estado de 
Minas Gerais. DSF 1o/2/1996 p.1114.

 • Comentando publicação de artigo do jornal Folha de S.Paulo, sobre a 
diminuição de recursos orçamentários destinados à implantação de 
programas associados às crianças brasileiras. DSF 7/2/1996 p.1361.

 • Defesa de Emenda à Proposta de Emenda à Constituição 68/95, a 
fim de resguardar a autonomia das Unidades da Federação. Con-
siderações sobre o Fundo de Estabilidade Fiscal. DSF 14/2/1996 
p.1889.

 • Desacordo com a condução da política econômica do governo. Altas 
taxas de juros e suas consequências. DSF 15/2/1996 p.1967.

 • Apoio ao voto de pesar e apresentação de condolências às famílias 
dos integrantes do grupo musical, Mamonas Assassinas, vítimas de 
acidente aéreo. DSF 6/3/1996 p.3466.

 • Comentários ao depoimento do Presidente do Banco Central, 
prestado ontem no Senado. Defesa da criação da CPI do Sistema 
Financeiro. DSF 7/3/1996 p.3603.

 • Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março. DCN 
8/3/1996 p.1573.

 • Indicando o Sr. Sebastião Rocha para membro da CPI do Sistema 
Financeiro. DSF 8/3/1996 p.3738.

 • Homenagens ao jornal mineiro O Estado de Minas pelo transcurso 
dos seus 68 anos. DSF 13/3/1996 p.3947.

 • Preocupação com o déficit interno do País, que pode ameaçar a 
estabilização da moeda. DSF 20/3/1996 p.4403.

 • Indaga a possibilidade de indicar, como suplente, o Senador Antonio 
Carlos Valadares para compor a CPI dos Bancos, atendendo ao PSB. 
DSF 20/3/1996 p.4416.

 • Aumento do desemprego no Brasil. DSF 21/3/1996 p.4526.
 • Efeitos calamitosos da seca no Município de São João do Paraíso/
MG. DSF 27/3/1996 p.4946.

 • Mandado de Segurança da CPI do Sistema Financeiro. DSF 
29/3/1996 p.5237.
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 • Solicita informação sobre requerimento para a vinda do Ministro 
Bresser Pereira ao Plenário do Senado. DSF 10/4/1996 p. 5959.

 • Alerta ao Governo Federal sobre o custo social decorrente dos ru-
mos adotados pela política econômica. DSF 10/4/1996 p. 5950.

 • Repúdio à violência empregada pela Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais contra os trabalhadores sem terra. DSF 11/4/1996 p. 
6035.

 • Anunciando a premiação do Senador Darcy Ribeiro pela Organi-
zação dos Estados Americanos, com o Prêmio Interamericano de 
Educação Andres Bello. DSF 18/4/1996 p. 6484.

 • Uso irracional dos recursos hídricos e necessidade de compromisso 
com o meio ambiente, visando a um desenvolvimento sustentável. 
DSF 18/4/1996 p. 6456.

 • Massacre dos sem-terra no Estado do Pará. DSF 25/4/1996 p.7027.
 • Descaso do Governo Federal com a agricultura brasileira. Saudando 
a Senadora Regina Assumpção. DSF 9/5/1996 p.7709.

 • Insatisfação dos servidores públicos federais com a falta de reajuste 
salarial neste ano. DSF 10/5/1996 p.7806.

 • Apreensão dos funcionários aposentados do Estado de Minas Gerais 
quanto à aprovação do Fundo de Pensão, em apreciação hoje na 
Assembleia Legislativa do Estado. DSF 16/5/1996 p. 8172.

 • Análise das pesquisas de opinião reprovando o Governo Fernando 
Henrique Cardoso. DSF 23/5/1996 p. 8586.

 • Analise da última pesquisa da Vox Populi de opinião acerca do de-
sempenho do Governo Fernando Henrique Cardoso nas áreas de 
saúde, Reforma Agrária, educação, desemprego, agricultura e outras. 
DSF 30/5/1996 p. 9044.

 • Preocupações com a situação de quatrocentas famílias que invadi-
ram um terreno em Belo Horizonte. DSF 26/6/1996 p. 10697.

 • Interpelação ao Ministro da Administração e Reforma do Estado, 
Sr. Bresser Pereira. DSF 27/6/1996 p. 10841.

 • Defende o regime de urgência para a votação do Projeto de Lei do 
Senado 132. DSF 28/6/1996 p. 10906.

 • Correções de declaração contida no pronunciamento do Ministro da 
Educação, Sr. Paulo Renato, em Belo Horizonte, de que não faltam 
vagas nas universidades públicas brasileiras. DSF 4/7/1996 p. 11427.

 • Custo social do Plano de Estabilização do Governo Federal. Pre-
mência da realização de correções de curso do plano. DSF 11/7/1996 
p. 11806.

 • Homenagens aos professores. Críticas ao “Pacote de Reformas Ad-
ministrativas”, constante de medidas provisórias adotadas pelo Go-
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verno Federal no último dia 11. Cobrando promessa de campanha 
do presidente Fernando Henrique Cardoso, referente à valorização 
do professor (como líder). DSF 16/10/1996 p. 17039.

 • Comentários a respeito do artigo “Fernando Henrique Cardoso 
negocia privilégio a parlamentar”, do jornal Folha de S.Paulo de hoje. 
Protestos contra as medidas do Governo Federal que prejudicam os 
servidores públicos. DSF 23/10/1996 p. 17397.

 • Ações da frente parlamentar contra a privatização da companhia Vale 
do Rio Doce. Repúdio à decisão do BNDES de lançar o edital de 
privatização da empresa no próximo mês de dezembro e a realização 
do leilão em fevereiro de 1997. DSF 30/10/1996 p.17779.

 • Indignação de Sua Excelência com a importância dada pelo presi-
dente Fernando Henrique à reeleição, em face de tantos problemas 
graves, de âmbito nacional, a serem resolvidos, como exemplo, os 
da saúde. DSF 31/10/1996 p.17837.

 • Correspondência recebida do ex-superintendente de Pesquisas da 
Vale do Rio Doce e ex-diretor-presidente da DOCEGEO, Dr. Fran-
cisco F. A. Fonseca, relatando suas preocupações com relação ao 
modelo do edital de privatização daquela companhia. Apresentando 
projeto de resolução que dá poderes ao Congresso para fiscalizar e 
controlar o Programa de Desestatização do Governo. DSF 7/11/1996 
p. 18157.

 • Encontro mundial da FAO, realizado em Roma. Cumprimentando 
os questionamentos e as denúncias formuladas pelo Presidente de 
Cuba, Sr. Fidel Castro, durante o referido encontro, no que tange 
à redução de recursos a serem aplicados nos programas de combate 
à fome em todo o mundo. Preocupações do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso com a reeleição e a privatização da companhia 
Vale do Rio Doce. Problemas sociais nos grandes centros urbanos. 
Críticas e oposição de Sua Excelência às propostas de reforma cons-
titucional. DSF 20/11/1996 p. 18638.

 • Assinatura de manifesto ao povo Brasileiro, intitulado “A Vale do Rio 
Doce e o interesse nacional” assinado em Minas Gerais, contraria-
mente à venda da Companhia Vale do Rio Doce. DSF 21/11/1996 
p. 18682.

 • Relato dos seus trabalhos como representante do Brasil junto à 
Organização das Nações Unidas, principalmente nas comissões 
técnicas destinadas ao exame de matérias que dizem respeito aos 
Direitos Humanos. DSF 13/12/1996 p. 20440.

 • Estado de calamidade pública em que vivem os 176 municípios mi-
neiros afetados pelas chuvas. Decisão da Bancada de Minas Gerais 
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de levar ao Presidente da República suas preocupações e o apelo para 
que o Governo Federal, de forma imediata, assuma o compromisso 
de atender os referidos municípios, bem como os Estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e outras regiões atingidas pelas chuvas. 
DSF 9/1/1997 p. 86.

 • Prevalência do debate sobre a miséria dos brasileiros, o desemprego 
e a tragédia das vítimas das enchentes, sobre a reeleição. A descober-
ta de ouro e cobre na Serra dos Carajás, mostrando a necessidade 
da companhia Vale do rio Doce permanecer como estatal. Defesa 
de projeto de resolução de sua autoria, determinando que o edital 
de privatização da companhia Vale do Rio Doce seja submetido ao 
Senado. DSF 15/1/1997 p. 2246.

 • Informações divulgadas pela imprensa brasileira, dando conta do 
interesse internacional pela companhia Vale do Rio Doce. Enca-
minhando à Mesa requerimento solicitando o comparecimento do 
Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal ao Senado Federal, para esclarecer notícia divulgada no Jornal 
do Brasil de ontem, relativamente à pretensão do Governo Federal 
de privatizar 39 florestas brasileiras. DSF 17/1/1997 p. 2360.

 • Homenagem do PDT aos 75 anos do Dr. Leonel Brizola, fundador 
do partido. DSF 23/1/1997 p. 2964.

 • Limitações da Medida Provisória 1.564, de 1997, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito extraordinário até o limite de catorze milhões, 
para atender aos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, aprovada ontem, em sessão conjunta, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão 1, de 1997. DSF 24/1/1997 p. 3020.

 • Defendendo a aprovação do Projeto Caboclo, de autoria do Senador 
Darcy Ribeiro, que visa criar uma alternativa para o desenvolvi-
mento econômico, para a preservação e para dar oportunidade aos 
caboclos e índios da Amazônia. Homenagem póstuma ao Senador 
Darcy Ribeiro. DSF 21/2/1997 p. 4130.

 • Homenageia o Dia Internacional da Mulher. DCN 6/3/1997 p.2423.
 • Comemoração, no próximo sábado, do Dia Mundial do Consumi-
dor, ressaltando as conquistas nestes seis anos de existência do Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumidor. Atuação dos Procons no 
País. Importância da “Carta de Macapá”, documento que expressa 
o descontentamento e críticas de membros do Poder Judiciário ao 
Executivo. DSF 13/3/1997 p. 5564.

 • Defesa da aprovação do Projeto de Resolução 104, de 1996, de sua 
autoria, que dispõe sobre a fiscalização e o controle dos atos do 
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Poder Executivo, relativos a privatização da companhia Vale do Rio 
Doce, e dá outras providências. DSF 26/3/1997 p. 6582.

 • Preocupação de Sua Excelência com a política econômica do País, 
em face da falta de dados estatísticos oficiais sobre o sucateamento 
do setor produtivo nacional. Levantamentos estatísticos, divulgados 
pelos jornais de Minas Gerais sobre o desemprego naquele Estado. 
DSF 27/3/1997 p. 6624.

 • Informa ao Senador Roberto Requião que levará ao conhecimento 
da presidência o problema de seu pedido de enquadramento por 
crime de responsabilidade do Ministro Pedro Malan. DSF 2/4/1997 
p. 6844.

 • Inauguração, em Belo Horizonte/MG, do Centro Educacional 
Darcy Ribeiro, parte integrante de uma série de homenagens à 
memória do eminente Senador e professor, a realizarem-se hoje 
e amanhã. Dando conhecimento à Casa dos resultados de pesqui-
sa de opinião pública, publicada neste final de semana pelo jornal 
Hoje em Dia, de Minas Gerais, sobre a venda da companhia Vale do 
Rio Doce, demonstrando a contrariedade dos belo-horizontinos à 
proposta do Governo Federal. DSF 3/4/1997 p. 6904.

 • Comentando a chegada dos trabalhadores rurais a Brasília. Defen-
dendo a aprovação do Projeto de Resolução 104, de 1996, de sua 
autoria, que dispõe sobre a fiscalização e o controle dos atos do 
Poder Executivo relativos à privatização da companhia Vale do Rio 
Doce, e dá outras providências. DSF 16/4/1997 p. 7725.

 • Registrando a realização em Brasília do Congresso Nacional de 
Mulheres Eleitoras, promovido pela Liga das Mulheres Eleitoras 
do Brasil. DSF 16/4/1997 p. 7788.

 • Reflexão sobre o “Manifesto pela Cidadania e Justiça” da associação 
dos magistrados Brasileiros. Contrariedade da sociedade brasilei-
ra à privatização da companhia Vale do Rio Doce, demonstrada 
através de várias manifestações, dentre as quais da OAB, CNBB e 
Associação Brasileira de Imprensa. Solicitando o apoio da casa ao 
Projeto de Resolução 104, de 1996, de sua autoria, que dispõe sobre 
a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo relativos à 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, e dá outras provi-
dências. DSF 17/4/1997 p. 7874.

 • Marcha dos Sem-Terra em Brasília, em defesa da reforma agrária. 
DSF 18/4/1997 p. 8008.

 • Solicitando esclarecimento sobre requerimento de urgência de sua 
autoria para inclusão na ordem do dia do Projeto de Resolução 104, 
de 1996, que dispõe sobre a fiscalização e o controle dos atos do 
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Poder Executivo relativos à privatização da companhia Vale do Rio 
Doce, e de outras providências. DSF 23/4/1997 p. 8235.

 • Perplexidade diante da determinação do Governo de privatizar a 
companhia Vale do Rio Doce, símbolo da soberania nacional. DSF 
7/5/1997 p. 9133.

 • Preocupação com o desemprego no Brasil. Dificuldades das empre-
sas nacionais, acarretando maior número de desempregados. DSF 
8/5/1997 p. 9216.

 • Apelo ao Governo Federal para a liberação de três milhões de reais 
devidos ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, visando dar 
continuidade ao atendimento a população. DSF 21/5/1997 p. 10120.

 • Críticas à proposta de prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal 
(FEF), em tramitação na Câmara dos Deputados. DSF 23/5/1997 
p. 10310.

 • Situação precária em que se encontra o Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais. DSF 4/6/1997 p. 10852.

 • Resultado de pesquisa realizada pela Confederação Nacional da 
Indústria, que mostra a redução da credibilidade da população bra-
sileira sobre o programa econômico do Governo Federal. Aumento 
do desemprego no Brasil. Reivindicações de trabalhadores sem teto, 
reunidos em Brasília, em defesa de um programa voltado para a 
construção de moradia popular. DSF 12/6/1997 p. 11239.

 • Solidarizando-se com o pleito dos policiais militares mineiros por 
melhores salários e lamentando o incidente ocorrido ontem, em 
Belo Horizonte, durante a manifestação. DSF 26/6/1997 p. 12439.

 • Análise da Proposta de Reforma Previdenciária. DSF 25/7/1997 p. 
15124.

 • Saudando a Senadora Emília Fernandes por sua filiação no PDT. 
DSF 21/8/1997 p. 16942.

 • Homenagem ao Dia do Maçom. DSF 21/8/1997 p. 16895.
 • Críticas às insuficientes medidas do Governo Federal para a agri-
cultura familiar. Descompasso do Programa de Apoio à Agricultura 
Familiar – PRONAF. Considerações acerca da Proposta de Emenda 
Constitucional de Reforma da Previdência Social. Defendendo a pa-
ridade entre os servidores ativos e inativos. DSF 29/8/1997 p. 17536.

 • Importância da aprovação do Projeto de Lei do Senado 146, de 1992 
(4.695/94, na Câmara dos Deputados), de sua autoria, que dispõe 
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
a ser apreciado pela Câmara dos Deputados amanhã. DSF 10/9/1997 
p. 18450.
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 • Reunião, na tarde de ontem, de prefeitos da região metropolitana 
de Belo Horizonte com senadores e deputados federais, ocasião em 
que abordaram as dificuldades de seus municípios e a necessidade 
de unir esforços para que possam garantir recursos do Orçamen-
to da União, visando à viabilização de programas em prol das de-
mandas da população. Perdas a serem acarretadas aos municípios, 
com a possível prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal. DSF 
24/9/1997 p. 19770.

 • Repúdio e indignação de diversos segmentos da sociedade brasileira, 
relativamente às mudanças na Previdência. Comentando aspectos 
circunscritos à referida reforma, tais como: a celeridade como foi 
tratada na Casa, as questões concernentes à paridade para os apo-
sentados, a pensão destinadas as viúvas, o incentivo à previdência 
privada e a manutenção dos privilégios dos parlamentares. DSF 
25/9/1997 p. 19898.

 • Homenagem ao vigésimo aniversário da criação do Estado do Mato 
Grosso do Sul. DSF 10/10/1997 p. 21431.

 • Realidade difícil dos municípios do Vale do Jequitinhonha. Pro-
pondo à Mesa a visita de uma comissão de senadores à região. DSF 
15/10/1997 p. 21877.

 • Transcurso, hoje, do Dia do Servidor Público, momento próprio 
para reflexão, protesto e luta contra a ausência de reajuste salarial 
há mais de mil dias. DSF 29/10/1997 p. 23071.

 • Fala associativa da presidência ao pronunciamento do Senador Ber-
nardo Cabral em homenagem aos 45 anos da revista Manchete. DSF 
7/11/1997 p. 24247.

 • Considerações pertinentes às dificuldades que rondam o dia a dia 
do setor produtivo nacional, principalmente as enfrentadas pela 
pequenas e médias empresas, bem como do empresariado em ge-
ral. Dados estatísticos estarrecedores que revelam o crescimento 
do desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte. DSF 
7/11/1997 p. 24249.

 • Considerações sobre o pacote fiscal baixado pelo Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, que trará enormes sacrifícios à população 
Brasileira. preocupação de Sua Excelência com os dados do IBGE 
e com o relatório da Unicef sobre o trabalho infantil no Brasil, 
que destaca as difíceis condições de vida de 20 milhões de crianças 
e adolescentes, pertencentes a famílias com renda inferior a meio 
salário-mínimo. DSF 19/11/1997 p. 25132.

 • Comentários ao pacote fiscal lançado pelo Governo, tendo em vista 
a impossibilidade da intervenção de Sua Excelência por ocasião da 
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convocação dos Ministros da Fazenda e do Planejamento e Orça-
mento, ontem no Senado, para prestarem esclarecimentos sobre o 
mesmo, devido ao adiantado da hora. DSF 24/11/1997 p. 25636.

 • Críticas à declaração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
em que contesta estatística divulgada pelo Dieese, apontando o 
crescimento do desemprego na região metropolitana de São Paulo. 
Relacionando o anúncio de demissão, ou redução de salários, na 
Volkswagen do Brasil com o aspecto recessivo do Pacote de Ajuste 
Fiscal do Governo. DSF 5/12/1997 p. 26956.

 • Retrospectiva de alguns temas de importância nacional do ano de 
1997. DSF 13/12/1997 p. 28139.

 • Comemoração do centenário da cidade de Belo Horizonte. DSF 
13/12/1997 p. 28085.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Onofre Quinan. 
DSF 15/1/1998 p. 97.

 • Homenagem póstuma ao ex-prefeito da cidade mineira de Grão-
-Mogol, Afrânio Augusto de Figueiredo (como líder). DSF 
21/1/1998 p. 998.

 • Júbilo dos brasileiros, e dos mineiros em particular, pela nomeação 
do arcebispo de belo horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, 
como Cardeal da Igreja Católica. DSF 22/1/1998 p. 1122.

 • Satisfação com a aprovação do projeto que restabelece o exame psi-
cotécnico para a habilitação da carteira de motorista. O aumento do 
desemprego no Brasil. DSF 23/1/1998 p. 1167.

 • Solidariedade integral à causa da radiodifusão comunitária, citando 
como exemplo a Rádio Favela, instalada na Vila Fátima, em Belo 
Horizonte (como líder). DSF 29/1/1998 p. 1471.

 • Apresentação de Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a 
incluir municípios de Minas Gerais situados no entorno do Distri-
to Federal, na região integrada de desenvolvimento do entorno do 
Distrito Federal, e dá outras providências. DSF 30/1/1998 p. 1839.

 • Participação do Governo Federal na busca de soluções equânimes 
para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios bra-
sileiros. DSF 5/2/1998 p. 2342.

 • Agravamento do desemprego e ausência de política de criação de 
novos empregos e seus reflexos sociais. DSF 6/2/1998 p. 2421.

 • Críticas à apreciação da Proposta de Emenda a Constituição 41, de 
1997, constante da ordem do dia da presente sessão. DSF 11/2/1998 
p. 2608.

 • Apelo ao Ministro da Cultura para providências cabíveis, diante da 
matéria publicada nesta última semana pelo Jornal da Cidade, de Belo 
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Horizonte – MG, e assinada pelo jornalista Geraldo Elisio, sobre 
o abandono das estalagens de Carreira e Varginha, no município 
de Ouro Preto, peças históricas da Inconfidência Mineira. DSF 
12/2/1998 p. 2713.

 • Aumento do desemprego no País em virtude do ajuste fiscal apro-
vado no ano passado. DSF 12/2/1998 p. 2886.

 • Críticas à atuação dos planos e seguros-saúde no País. Análise de 
matéria que regulamentara a medicina suplementar, em tramitação 
no Senado. DSF 13/2/1998 p. 2970.

 • Parabenizando a Casa pelo exemplar desempenho da democracia e 
espírito público. DSF 13/2/1998 p. 2967.

 • Associa-se às homenagens prestadas a Dra. Elaine Maria Biazolla. 
DSF 4/3/1998 p. 3241.

 • Pessimismo na análise da política de redução dos juros altos, anun-
ciada ontem pelo Banco Central. DSF 6/3/1998 p. 3412.

 • Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 P. 
3676.

 • Registro de audiência pública com o Ministro dos Transportes, 
Eliseu Padilha, na qual solicitou a duplicação da BR-267, trecho 
que liga as cidades mineiras de Juiz de Fora e Leopoldina. DSF 
12/3/1998 p. 3987.

 • Repúdio contra a ameaça da Caixa Econômica Federal em enca-
minhar os nomes dos seus mutuários inadimplentes ao Serviço de 
Proteção ao Crédito – SPC. DSF 13/3/1998 p. 4069.

 • Protestos das entidades SOS Vida/MG e Associação dos Trabalha-
dores, Aposentados e Pensionistas da Indústria da Construção do 
Mobiliário de Minas Gerais, contra a falta de empenho do Governo 
Federal. A situação de desamparo das populações indígenas brasi-
leiras. DSF 14/3/1998 p. 4165.

 • Preocupação de Sua Excelência com a política econômica e social 
do Governo Federal. DSF 18/3/1998 p. 4379.

 • Considerações sobre o Novo Código do Consumidor, a propósito 
do Dia Mundial do Consumidor, ocorrido em 15 do corrente mês. 
DSF 19/3/1998 p.4537.

 • Apelo ao Governo Federal para alocar recursos emergenciais para 
atender a população do norte do Estado de Minas Gerais e do Vale 
do Jequitinhonha, assoladas pela seca. Comentários sobre o corte 
de verbas, pela companhia Vale do Rio Doce, após sua privatização, 
que seriam aplicadas nos programas sociais da empresa. Satisfação 
pela oportunidade de acesso com a população através do programa 
Voz do Cidadão. DSF 20/3/1998 p. 4629.
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 • Grave quadro da saúde publica no país, ressaltando que o atual 
Presidente da República não está cumprindo suas promessas de 
campanha eleitoral quanto ao setor. DSF 21/3/1998 p. 4746.

 • Situação de calamidade pública nos municípios do Vale do Jequiti-
nhonha, castigados pela seca. Necessidade de empenho do Governo 
Federal para amenizar a situação de penúria pela qual está passando 
a população do norte do Estado de Minas Gerais. DSF 26/3/1998 
p. 5178.

 • Reflexão sobre os resultados de pesquisa realizada pelo Instituto 
Vox Populi, publicada no jornal O Estado S. Paulo, edição de hoje, 
atestando a insatisfação da sociedade brasileira com o desempenho 
medíocre do atual governo em áreas primordiais para o desenvol-
vimento nacional. DSF 27/3/1998 p. 5268.

 • Considerações sobre o Movimento dos Professores Universitários, 
que paralisaram suas atividades a partir de hoje, para reivindicar au-
mento salarial. Protestos da Universidade Federal de Lavras contra 
a precariedade das universidades públicas do país. DSF 1o/4/1998 
p. 5813.

 • Análise da paralisação das atividades das universidades públicas Bra-
sileiras. DSF 17/4/1998 p. 6781.

 • Críticas à gestão governamental da saúde, em especial quanto à 
disseminação das epidemias de dengue e malária (como líder). DSF 
8/4/1998 p. 6129.

 • Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador paraibano 
Humberto Lucena. DSF 15/4/1998 p. 6434.

 • Reflexão sobre a inexistência de reajuste salarial dos funcionários 
públicos há mais de 3 anos e meio. DSF 16/4/1998 p. 6600.

 • Crescimento da violência no País, destacando, em especial, a re-
alidade do Distrito Federal e de Belo Horizonte. Necessidade do 
governo em adotar medidas que minorem os problemas sociais 
responsáveis pela criminalidade. DSF 18/4/1998 p. 6885.

 • Abordagem sobre a seca que atinge o norte de Minas Gerais, o Vale 
do Jequitinhonha, e o Vale do Mucuri. Comentários ao relatório 
dos prefeitos do norte de Minas Gerais, entregue ao Governador 
do Estado, Eduardo Azeredo e ao Governo Federal. DSF 8/5/1998 
p. 7726.

 • Diagnóstico da seca que assola o Estado de Minas Gerais. DSF 
9/5/1998 p. 7794.

 • O agravamento da seca no norte do Estado de Minas Gerais, agora 
também atingindo o Vale do Rio Doce. Solidariedade da população 
mineira com a região Nordeste. DSF 13/5/1998 p. 8070.
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 • Veemente apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, para 
que determine o socorro imediato às vítimas da seca nas regiões do 
norte do Estado de Minas Gerais (como Líder). DSF 15/5/1998 p. 
8363.

 • Congratulação com os prefeitos que participam do encontro que 
ocorre nas dependências da casa. Descaso do Governo Federal 
frente a gravidade da seca que assola várias regiões brasileiras. DSF 
20/5/1998 p. 8759.

 • Associa-se a homenagem prestada ao deputado Luis Eduardo Ma-
galhães. DSF 22/5/1998 p. 9121.

 • Analise da crise nas universidades brasileiras. DSF 29/5/1998 p.9469.
 • Lamentos à atitude autoritária do governo em relação à greve dos 
professores universitários, cuja proposta de gratificação de estímulo 
à docência é apenas reedição do Plano de Incentivo à Docência – 
PID, já rejeitado pelo Congresso. DSF 4/6/1998 p. 9806.

 • Preocupação com a greve dos professores universitários de todo 
o país, que já dura 77 dias. Alerta para a paralisação que começa a 
atingir hospitais universitários, como o Hospital das Clínicas de 
Belo Horizonte (como Líder). DSF 18/6/1998 p. 10563.

 • Críticas à omissão do Governo diante da seca anunciada. Apelo 
para maior atenção aos flagelados da seca de Minas Gerais. DSF 
19/6/1998 p. 10810.

 • Avaliação da importância da inclusão do Vale do Jequitinhonha na 
área de atuação da Sudene, conforme o projeto de lei de sua autoria, 
sancionado e transformado na Lei 9.690, de 1998, que trata sobre o 
assunto. Necessidade do fortalecimento da Sudene. DSF 12/8/1998 
p. 12800.

 • Reivindicação dos prefeitos municipais em defesa dos municípios, 
solicitando o refinanciamento das dívidas nos mesmos parâmetros 
acordados entre o Governo Federal e os Governos Estaduais (como 
Líder). DSF 13/8/1998 p. 12883.

 • Perplexidade ante as medidas anunciadas pelo governo visando ao 
ajuste fiscal, que penaliza as classes mais baixas e os setores produ-
tivos (como Líder). DSF 29/10/1998 p. 14664.

 • Análise das consequências do ajuste fiscal sobre os vencimentos dos 
servidores públicos. DSF 30/10/1998 p. 14772.

 • Críticas a ação do Governo com referência ao ajuste fiscal e aos cor-
tes orçamentários na saúde, educação e agricultura. DSF 13/11/1998 
p. 15619.
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 • Considerações sobre a decisão do Governador Itamar Franco de 
declarar moratória dos compromissos assumidos com a União. DSF 
9/1/1999 p. 611.

 • Balanço de sua atuação política no Senado Federal. DSF 28/1/1999 
p. 2247.

PROPOSIÇÕES:

PLS 23/1998, de 29/1/1998 – Autoriza o Poder Executivo a incluir mu-
nicípios de Minas Gerais situados no entorno do Distrito Federal, na 
região integrada de desenvolvimento do entorno do Distrito Federal, 
e dá outras providências. Complementar.

PLS 41/1994, de 14/6/1994 – Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura, e dá outras providências.

PLS 77/1995, de 22/3/1995 – Altera a Lei 6360, de 23 de setembro 
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos 
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.

PLS 160/1992, de 17/11/1992 – Submete a nomeação do secretário 
da Receita Federal a prévia aprovação do Senado Federal.

RQS 173/1998, de 13/3/1998 – Requer, nos termos regimentais, seja 
encaminhado ao Ministro da Fazenda pedido de informações sobre 
o Sistema Financeiro da Habitação.

RQS 1.131/1995, de 24/8/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
sejam prestadas pelo Ministro do Planejamento e Orçamento, infor-
mações sobre o remanejamento de recursos do Orçamento Fiscal da 
União, autorizado pelo Presidente da República, através do decreto 
de 14 de agosto de 1995, Diário Oficial da União no dia 15 de agosto.

PDS 82/1991, de 20/6/1991 – Susta os atos normativos do Poder Exe-
cutivo que objetivam realizar o processo de privatização da Usiminas.

PLS 22/1993, de 11/3/1993 – Altera os artigos 342, 447 e 449 do Có-
digo de Processo Civil e dá outras providências.

PLS 31/1994, de 17/5/1994 – Altera a redação do parágrafo segundo 
do art. 477 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 1.452, de 1o de maio de 
1943, que dispõe sobre o recibo de quitação passado pelo empregado 
por ocasião da rescisão de seu contrato individual de trabalho.
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PLS 76/1995, de 22/3/1995 – Altera a redação do parágrafo segun-
do do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio de 1943, que dispõe sobre o recibo 
de quitação passado pelo empregado por ocasião da rescisão de seu 
contrato individual de trabalho.

PLS 81/199, de 20/6/1992 – Veda a exigência de contrapartida nas 
transferências de recursos financeiros do Tesouro Nacional aos esta-
dos, ao Distrito Federal e aos municípios.

PLS 89/1993, de 1/7/1993 – Altera a Lei 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos 
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.

PLS 146/1992, de 15/10/1992 – Dispõe sobre a inclusão do Vale do 
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação da Su-
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

PLS 322/1995, de 6/12/1995 – Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei 
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral.

PRS-104/1996, de 31/10/1996 – Dispõe sobre a fiscalização e o con-
trole dos Atos do Poder Executivo relativos à privatização da compa-
nhia Vale do Rio Doce, e dá outras providências.

RQS 32/1992, de 25/2/1992 – Requer licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa no período de 28 de fevereiro a 7 de março do 
corrente ano, para viagem aos Estados Unidos da América do Norte.

RQS 40/1994, de 27/1/1994 – Solicita seja considerado como licença 
para tratamento de saúde os dias 21, e 24 a 27 do corrente.

RQS 41/1996, de 31/1/1996 – Requer, nos termos regimentais, a con-
vocação do Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre a política de reajuste salarial 
dos servidores públicos civis e militares.

RQS 56/1997, de 16/1/1997 – Requer, nos termos regimentais, seja 
convocado o Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, a fim de prestar esclarecimentos sobre o projeto 
do governo de privatizar 39 florestas em todo o País.

RQS 63/1992, de 18/3/1992 – Requer, nos termos regimentais e com 
base no art. 50, parágrafo segundo da Constituição Federal, sejam 
solicitadas ao presidente do Banco Central do Brasil, informações 
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atinentes a Cruzados bloqueados, nos termos da Lei 8.024, de 12 de 
abril de 1990.

RQS 106/1994, de 1/3/1994 – Solicita seja considerado como licença 
autorizada sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 4, 7, 10, 11, 16, 
17, 18 e 21 de fevereiro de 1994.

RQS 127/1995, de 25/1/1995 – Solicita seja considerada como licença 
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 1 a 6, 13, 16, 
20 e 23 de janeiro de 1995.

RQS 178/1995, de 16/2/1995 – Solicita seja considerada como licença 
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 17 do 
corrente a 3 de março.

RQS 188/1991, de 13/5/1991 – Solicita autorização do Senado para 
ausentar-se do País, no período de 14 de maio a 4 de junho, com des-
tino à República Popular da China.

RQS 194/1997, de 14/3/1997 – Requer, nos termos regimentais, a 
criação de uma comissão temporária interna composta de 13 membros 
para o fim especial de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, examinar 
as questões envolvendo a realização de experiência científica de du-
plicação de seres humanos e bem assim, propor alternativas para que 
o Brasil e a Comunidade Internacional deem tratamento uniforme 
à questão.

RQS 258/1994, de 2/5/1994 – Solicita seja considerado como licença 
autorizada os dias 8, 11, 22 e 25 de abril último, quando esteve ausente 
dos trabalhos da Casa.

RQS 278/1993, de 25/3/1993 – Solicita que seja considerado como 
de licença para tratamento de saúde o período de 15 a 19 do corrente.

RQS 286/1995, de 10/3/1995 – Requer, nos termos regimentais e 
constitucionais, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Previdência 
Social, informações sobre repasses de recursos do Tesouro Nacional 
para a Previdência Social.

RQS 291/1993, de 31/3/1993 – Solicita sejam considerados como de 
licença autorizada os dias 5 a 8 de março de 1993.

RQS 342/1994, de 27/5/1994 – Solicita sejam considerados como 
licença autorizada os dias 3, 6, 10, 12, 16, 19 e 20 do corrente, quando 
esteve ausente dos trabalhos da Casa, a fim de participar de debates e 
palestras em Minas Gerais.
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RQS 363/1993, de 19/4/1993 – Requer, nos termos regimentais, a 
convocação do Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma 
Agrária, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre 
os alimentos que estão apodrecendo nos armazéns controlados pela 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.

RQS 368/1993, de 26/4/1993 – Solicita sejam considerados como 
licença autorizada os dias 2, 7, 12, 13, 16, 22 e 23 de abril de 1993.

RQS 410/1994, de 7/6/1994 – Solicita sejam considerados como licen-
ça autorizada os dias 25 a 27, 30 e 31 de maio último, quando esteve 
ausente dos trabalhos da Casa participando de debates e palestras sobre 
a revisão constitucional e convenção do PDT em Minas Gerais.

RQS 573/1993, de 15/6/1993 – Solicita sejam considerados como li-
cença autorizada os dias 16 e 17 do corrente a fim de participar como 
palestrante, do IX Congresso Mineiro de Governador Valadares em 
Belo Horizonte.

RQS 621/1995, de 26/4/1995 – Solicita seja considerada como licen-
ça autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 6 a 13 de 
março de 1995, quando estive participando de debates políticos em 
Minas Gerais.

RQS 649/1994, de 178/1994, – Requer, nos termos regimentais e 
constitucionais, a convocação do Ministro da Integração Regional 
Aluizio Alves, a fim de prestar esclarecimentos sobre Projeto de Trans-
posição das Águas do Rio São Francisco.

RQS 663/1993, de 1/7/1993 – Solicita seja considerado como licença 
para tratar de interesse particular os dias 4, 7, 11 e 21 de junho de 1993.

RQS 679/1994, de 1/9/1994 – Requer, nos termos regimentais e cons-
titucionais, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda, informações 
atinentes aos recursos arrecadados com a cobrança do IPMF.

RQS 778/1991, de 29/10/1991 – Solicita autorização do Senado para 
participar, na qualidade de observador parlamentar, da delegação do 
Brasil à quadragésima sexta sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas.

RQS 799/1993, de 26/8/1993 – Solicita sejam considerados como de 
licença autorizada os dias 10, 19, 20 e 23 do corrente, quando esteve 
ausente dos trabalhos da Casa. 
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RQS 799/1994, de 27/10/1994 – Solicita sejam considerados como 
licença autorizada os dias 4, 6, 10, 17 e 24 de outubro, em razão de 
compromissos partidários em seu Estado.

RQS 800/1994, de 27/10/1994 – Solicita sejam considerados como 
licença autorizada os dias 5,13, 20, 25, 26 e 27 de outubro, em razão 
de compromissos partidários em seu Estado.

RQS 844/1995, de 2/6/1995 – Solicita sejam considerados como licen-
ça autorizada os dias 20 e 24 de maio de 1995, quando esteve ausente 
dos trabalhos da Casa.

RQS 880/1994, de 24/11/1994 – Solicita seja considerada como licença 
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 3, 4, 7 e 8 de 
novembro de 1994.

RQS 885/1993, de 14/9/1993 – Solicita autorização do Senado para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, a fim de participar como membro 
da União Interparlamentar, da Nonagésima Conferência Interparla-
mentar, a realizar-se em Camberra, na Austrália, no período de 12 a 
23 do corrente.

RQS 885/1994, de 28/11/1994 – Solicita seja considerada como licença 
autorizada sua ausência dos trabalhos da casa nos dias 9, 10, 16, 18 e 
21 do corrente, em razão de compromissos partidários em seu Estado.

RQS 901/1992, de 10/12/1992 – Requer, nos termos regimentais, 
sejam considerados como licença os dias 16, 17, 24 de setembro, 27, 
28, 29 de outubro e 3, 10, 11, 12 de novembro, dias em que estive no 
meu Estado, participando das eleições municipais.

RQS 980/1992, de 21/12/1992 – Solicita sejam considerados como 
licença autorizada os dias 18, 19, 26 e 31/3; 9, 10 14, 15, 22 a 24 e 27/4; 
4 a 6, 12, 15, 21 e 25/5; 2 a 4, 11, 16, 17, 23, 29 e 30/6; 7, 14 a 16 e 23/7; 
4 a 6, 13 18, 27, 28 e 31/8/1992. 

RQS 993/1992, de 22/12/1992 – Solicita seja considerados como li-
cença autorizada os dias 4, 7, 11, 14 e 18 de dezembro corrente.

RQS 1017/1995, de 30/6/1995 – Solicita seja considerada como licen-
ça autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 16, 22 e 23 
de junho de 1995, quando esteve em Minas Gerais participando de 
debates sobre a reforma constitucional.

RQS 1037/1995, de 2/8/1995 – Requer, nos termos regimentais e 
constitucionais, seja convocado o Ministro da Agricultura, Abaste-
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cimento e Reforma Agrária para explicar, no Plenário desta Casa, as 
diretrizes da política agrícola adotada pelo Governo Federal.

RQS 1082/1994, de 21/12/1994 – Requer, nos termos regimentais, 
informações ao Ministro da Educação sobre contratos assinados com 
o Banco Mundial.

RQS 1087/1994, de 21/12/1994 – Solicita seja considerada como li-
cença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 5, 9, 12, 
16 e 19 de dezembro de 1994. 

RQS 1107/1997, de 10/12/1997 – Requer, nos termos regimentais, a 
criação de uma comissão externa para representar o Senado Federal 
nas comemorações do centenário de Belo Horizonte, a realizar-se no 
dia 12 de dezembro de 1997.

RQS 1132/1995, de 24/8/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
sejam prestadas informações, pelo Ministro dos Transportes, sobre o 
remanejamento de recursos do Orçamento Fiscal da União, autori-
zado pelo Presidente da República, através do decreto de 14 de agosto 
de 1995, Diário Oficial da União no dia 15 de agosto.

RQS 1202/1993, de 24/11/1993 – Requer sejam considerados como 
licença autorizada os dias 8, 9, 16, 17, 18 e 22 do corrente, quando es-
teve ausente dos trabalhos da Casa participando de debates e palestras 
sobre a revisão constitucional, em Minas Gerais.

RQS 1400/1995, de 31/10/1995 – Requer, nos termos regimentais, 
sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda, informações sobre a dívida 
dos estados e municípios com programas e/ou projetos financiados 
com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS.

RQS 1420/1995 de 7/11/1995 – Requer, nos termos regimentais, seja 
convocado o Ministro da Fazenda, para comparecer ao Plenário do 
Senado Federal e explicar as medidas de fortalecimento do sistema 
financeiro adotadas pelo Governo Federal.

RQS 46/1994 de 27/1/1994 – Solicita sejam considerados como de 
licença autorizada os dias 4 a 6 e 13 do corrente.

RQS 167/1994 de 4/4/1994 – Solicita seja considerada como licença 
autorizada sua ausência nos dias 7, 14, 18 e 21 de março de 1994.

RQS 241/1997 de 8/4/1997 – Requer, nos termos regimentais, a cria-
ção de uma comissão temporária externa, composta de quatro mem-
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bros, para o fim especial de acompanhar e representar o Senado Fe-
deral no Fórum das Américas, a se realizar em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, nos dias 13 a 16 de maio de 1997.
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