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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 democracia 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 parlamentar brasileira. A primeira a ocupar um lugar no Senado foi Eunice Michiles, 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
9

Vice-Presidência do Senado. Na Câmara dos Deputados, o mesmo aconteceu. 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: “homem 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 facilitação 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 discriminação 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 promulgaram uma reforma política onde as mulheres têm espaço de destaque.
As diferenças entre mulheres e homens na vida pública são enormes. Somos 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 levando 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.
10

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 políticos 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 reforma 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 Império, 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 indicador dessa assimetria de gêneros no mundo político continua sendo a
13

pequena porção de mulheres eleitas e/ou desempenhando cargos políticos.
No Senado, por exemplo, desde a posse da primeira Senadora, Eunice Michilles, 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 papel 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. Cuidadosamente 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 participação 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 influir 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 sufrágio 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 reformulassem suas estratégias de modo a sensibilizar os novos detentores do
poder para a sua causa. Não foi difícil convencer intelectualmente o positivista 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 reconstitucionalização. 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 indispensáveis 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 feminina – a capacidade de gerar a vida e, assim, a maternidade deveria ser
amparada pelo Estado. Outra exceção se abria para a participação em órgãos

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.
2
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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 intercâmbio de idéias, foi cultivada uma das convicções mais profundas das
ativistas políticas contemporâneas de Bertha: a defesa da paz, fruto do sentimento 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 tolerância, 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 suficiente para valorizar a contribuição feminina para a vida pública. A nem sempre
terna Bertha Lutz teria apreciado observar mulheres defenderem com firmeza 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 profissionais, 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 femininas 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:
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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 informações 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.
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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
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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
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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

28

Índice Alfabético
(Nome Parlamentar)

Pág.
Kátia Abreu ...........................................................................................

31

Laélia de Alcântara ................................................................................

53

Lídice da Mata ......................................................................................

59

Lúcia Vânia ............................................................................................

73

Luzia Toledo .......................................................................................... 145
Maria Benigna Jucá ............................................................................... 157
Maria do Carmo Alves .......................................................................... 159
Maria Syrlei ........................................................................................... 181
Marina Silva .......................................................................................... 183
Marinor Brito ........................................................................................ 239
Marisa Serrano ...................................................................................... 251
Marluce Pinto ....................................................................................... 275
Marta Suplicy ........................................................................................ 297
Níura Demarchi .................................................................................... 313
Patrícia Saboya ...................................................................................... 317
Regina Assumpção ................................................................................ 335

29

Rosalba Ciarlini ..................................................................................... 339
Roseana Sarney ..................................................................................... 363
Sandra Guidi ......................................................................................... 375
Selma Elias ............................................................................................ 377
Serys Slhessarenko ................................................................................ 381
Thelma Siqueira Campos ...................................................................... 483
Valdiolanda Teófilo ................................................................................ 487
Vanessa Grazziotin ................................................................................ 491

30

Kátia Abreu
Kátia Regina de Abreu
DEM – Tocantins

Profissão: Agropecuarista e psicóloga
Nascimento: 2/2/1962, Goiânia/GO
Filiação: João Luiz de Abreu e Vera Lúcia Feresin
Filhos: Iana Maria, Irajá Silvestre Filho e Iratã
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Psicologia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO (1988).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2007 – TO
Suplente: 1o – Marco Antônio Costa e 2o – Tobias José Carneiro.
Eleita com 325.051 votos (51,08% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (262/2011-); Assuntos Econômicos (2007-2008); Agricultura e Reforma
Agrária (2007-2008); Assuntos Sociais (2007-2008); Constituição, Justiça e Cidadania (2007-2008, 2011); Educação, Cultura e Esporte (2011); Serviços de Infraestrutura (2009-2010); Acompanhamento de Metas fixadas pela ONU (2009-2010);
PRISA (2007); Situação das Mulheres Presas (2007); Subcomissões: Permanente da
Amazônia e da Faixa de Fronteira (2009); Temporária Regulamentação dos Marcos
Regulatórios (2007-2008); Suplente nas Comissões: Agricultura e Reforma Agrária
(2011); Assuntos Econômicos (2009-2010); Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (2009-2010); Constituição, Justiça e Cidadania (2007);
Desenvolvimento Regional e Turismo (2007-2008); Educação, Cultura e Esporte
(2007-2008); Relações Exteriores e Defesa Nacional (2007-2008); Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (2009); Subcomissões Permanentes: Água
(16/3/2011-); Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde (2007); Segurança
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Pública (2009-2010); Trabalho e Previdência (2007); Subcomissão Temporária para
acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte (2010).

Senadora Kátia Abreu – TO

Deputada Federal – 1o/2/2003 a 31/1/2007 – TO

Titular nas Comissões: Agricultura e Política Rural; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Representativa do Congresso Nacional; Suplente nas Comissões: Amazônia e Desenvolvimento Regional; Defesa do Consumidor (2005-2006); Desenvolvimento Urbano e Interior; Finanças e Tributação;
Relações Exteriores e Defesa Nacional; Seguridade Social e Família; Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização; CPMI da Terra, Reforma Agrária e Urbana;
Representativa do Congresso Nacional.

Deputada Federal – 4/4/2000 a 5/4/2002 – TO

Suplente de 4/4 a 9/11/2000, 10/11/2000 a 23/10/2001, 25/10/2001 a 5/4/2002.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Presidente (2008-2011) e Vice-Presidente da Secretaria da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (2005-2008); Presidente da
Federação da Agricultura do Estado do Tocantins, Palmas/TO (19962002); Presidente do Sindicato Rural de Gurupi/TO (1994-1996); Coordenadora Política, União do Tocantins, Gurupi/TO (1996); Presidente, FAET (1996-1999 e 1999-2002); Presidente, Comissão Nacional
da Amazônia Legal, CNA, Brasília/DF (1998-2000); Coordenadora,
PRODEEM, Palmas/TO; Membro do Conselho Estadual de Ciência
e Tecnologia (1996-2000); COERT (1996-2000); CESA (1997-2000);
CEPRONAF (1997-2000); COEMA (1997-2000); Conselho Estadual
de Saúde (1997-2000); Conselho Fiscal, CNA (2000-2003); Conselho
Deliberativo, SENAR-AR, TO (2000-2003); Implantou e coordenou
o programa Pioneiros Mirins Amigos do Meio Ambiente, a Policlínica
Santo Expedito e o Núcleo de Apoio Psiquiátrico, TO (1995-1997);
Participou do Movimento dos Produtores, Agenda Positiva do Campo,
Caminhonaço, Brasília/DF (1999); Mobilização e acompanhamento do
Projeto Cidadão Rural; Coordenou o PRODEEM.
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Cidadã Palmense, Câmara Municipal, Palmas/TO; Medalha do Mérito Santos Dumont, Força Aérea Brasileira; Comenda da Ordem do
Mérito Naval, Marinha do Brasil.
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MISSÕES NO EXTERIOR:
Comitiva do Governo do Estado do Tocantins com Bancos e Empresários Japoneses, Japão; 33a Conferência Geral da IFAP, Mulher

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Coordenadora e Palestrante: I e II Seminários Tocantins Brasil, A
Agropecuária no III Milênio, Palmas/TO (1997 e 1999); I Encontro
Tocantinense de Pecuária de Corte, Gurupi/TO (1999); Participante:
IV Jornada Anual de Iniciação Científica, UNITINS, Gurupi/TO
(1999); Seminário de Discussão das Propostas do Governo Federal
para os Fundos Constitucionais (1999); Seminário Campanha da Indústria para o Meio Ambiente, Palmas/TO; Seminário O Agronegócio
Brasileiro e as Negociações Agrícolas da Virada do Milênio, São Paulo/
SP (1999); 12a Reunião do Circuito Pecuário do Centro-Oeste13o
Leilão Mayara do Gado de Corte, Padre Bernardo/GO (1999); Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM, São Luís/MA (1999);
Seminário Estratégico de Marketing Político e Administração Pública,
Palmas/TO (2000); Palestrante: Seminário Ambientalismo com Bom
Senso, Cuiabá/MT e Palmas/TO (2000); I Encontro de Planejamento
e Seminário de Administração Rural, CNA/FAET, Gurupi/TO (2002);
Mulheres na Agricultura, RS (2001); Debatedora: I Encontro de Produtoras Rurais do Oeste do Paraná, Toledo/PR (2001); ENIPEC 2002,
Cuiabá/MT (2002).
PRONUNCIAMENTOS:
•• Esclarecimentos sobre mal-entendido surgido em relação a Projeto de Decreto Legislativo apresentado por Sua Excelência. DSF
14/5/2009 p. 17073.
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na Agricultura, Manila/Filipinas (1998); Observadora Parlamentar
na Sessão Especial da AGNU, Mulher 2000: Igualdade de Gênero,
Desenvolvimento e Paz para o Século XXI, Nova Iorque/EUA (2000);
Representante da Câmara dos Deputados, Reunião da Organização
Internacional de Epizootias, Paris, França (2001); Representante do
Governo do Estado do Tocantins, visita a empresários italianos importadores de carne bovina, Itália (2001); 36o Congresso IFAP – The
World Farmers, Washington/EUA (2004); Reunião da agricultura,
pecuária e pesca do PARLATINO, Costa Rica (2005); Comitiva do
Governo do Estado do Tocantins no evento ano do Brasil na França
(2005); Comitiva do Governo do Estado do Tocantins, viagem para
conhecimento de programas sociais, de agricultura e educação, Chile
(2005).
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•• Repúdio a declarações que Sua Excelência atribui ao Ministro do
Meio Ambiente Carlos Minc sobre os produtores rurais brasileiros.
DSF 3/6/2009 p. 21265.
•• Comentários sobre notícia veiculada na imprensa a respeito das
mudanças nos índices de produtividade para efeito de desapropriação para a reforma agrária (como Líder). DSF 21/8/2009 p. 37739.
•• Breve relato sobre a Conferência das Partes das Nações Unidas
(COP-16), realizada na cidade de Cancun, no México, destacando a
participação altiva do Brasil, por meio de seus programas ambientais,
e a ausência da Agência Nacional de Águas – ANA no encontro.
DSF 21/12/2010 p. 60150.
•• Cumprimentos aos servidores públicos de todo o país, especialmente aos do Estado do Tocantins, pelo Dia do Servidor Público,
comemorado em 28 de outubro. Questionamento sobre mudanças
feitas no Código Florestal Brasileiro sem o envolvimento da sociedade. DSF 30/10/2009 p. 56027.
•• Registra a votação no Senado a respeito da reorganização da carreira
dos defensores públicos no Brasil. Comenta a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento das Metas do Milênio. Informa
que foi protocolado hoje, com 197 assinaturas de Deputados Federais e 34 de Senadores, a CPMI do MST. DSF 17/9/2009 p. 44566.
•• Registro de encontro na sede do Ibope, em São Paulo, organizado
pela CNA e várias outras entidades, para o início de um grande estudo para verificar a situação da escola rural no Brasil. DSF 18/11/2009
p. 59645.
•• Homenagem pelo transcurso do centenário de Jayme Câmara, fundador das Organizações Jayme Câmara. Defesa de correções no
texto da LDO, a fim de evitar corrupção em obras (como Líder).
DSF 15/7/2009 p. 32401.
•• Comemoração do nonagésimo aniversário de fundação do jornal
Folha de S.Paulo. DSF 15/3/2011 p. 6683.
•• Apelo pela rápida aprovação do "cadastro positivo" na Câmara dos
Deputados (como Líder). DSF 18/3/2009 p. 5694.
•• Refutação às teses divulgadas pelo Observatório do Clima com relação às possíveis consequências da adoção do projeto de atualização
do Código Florestal Brasileiro, em tramitação no Congresso Nacional. DSF 25/11/2010 p. 52425.
•• Anúncio da saída de Sua Excelência do Partido Democratas e ingresso no Partido Social Democrático (PSD). DSF 7/4/2011 p. 10256.
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•• Comentário sobre denúncia da revista Veja da última semana, contra
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. DSF 3/9/2009
p. 41166.
•• Manifestação sobre a eleição do Codefat, Conselho administrador
dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (como
Líder). DSF 6/8/2009 p. 34556.
•• Esclarecimentos acerca de informação, divulgada pelo instituto Imazon, de aumento do desmatamento na Amazônia do Brasil. DSF
18/5/2011 p. 16840.
•• Preocupação com as cenas de violência no sul do Estado do Pará,
patrocinadas por integrantes do MST contra produtores rurais.
Questionamento sobre o acúmulo de mandados de reintegração
de posse sem o devido cumprimento, por parte da Governadora do
Estado do Pará. DSF 23/4/2009 p. 12215.
•• Manifestação a favor dos direitos de proprietários de terra na Flona
Jamanxim, no Pará. DSF 11/12/2009 p. 66534.
•• Lamento pelo fato de o Estado do Tocantins ser o campeão em
fraudes eleitorais no País, conforme notícia divulgada pelo Jornal
Nacional, da TV Globo. Acusação ao governador de Tocantins e
candidato à reeleição, Carlos Gaguim, de abuso de poder econômico
e uso da máquina pública na propaganda promocional. Cobrança
de agilidade da Justiça Eleitoral no julgamento do ex-governador
de Tocantins Marcelo Miranda. Questionamento sobre os critérios
usados pelo Tribunal Superior Eleitoral, na prioridade de julgamento dos processos dos candidatos que sofrem o risco de impugnação.
DSF 16/9/2010 p. 45643.
•• Homenagem à ex-primeira Ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Solicitação ao Ministro da Justiça para que sejam apurados,
pela Polícia Federal, os fatos relatados em carta enviada pela Governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, ao Senado Federal (como Líder).
DSF 6/5/2009 p. 14829.
•• 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. 3989.
•• Comemoração do centenário de nascimento de Jaime Câmara. DSF
12/8/2009 p. 35282.
•• Registro de denúncia feita por Sua Excelência à Polícia Federal,
contra o governador do Tocantins Carlos Henrique Gaguim, por
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tentativa de compra de apoio político (como Líder). DSF 2/9/2010
p.44266.
•• Registro da importância do agronegócio brasileiro para a balança
comercial nacional. Expectativa com a votação do Código Florestal
Brasileiro (como Líder). DSF 15/2/2011 p.2959.
•• Apoio à aprovação do projeto que regulamenta a profissão de mototaxista. Considerações sobre o preço do alimento no Brasil, o
qual registrou safra recorde em 2007/2008, mas que sofreu uma
queda de 7% na de 2008/2009, e o lançamento do Plano Safra pelo
Ministro da Agricultura e pelo Presidente da República. Destaque
para a importância do Código Florestal Brasileiro (como Líder).
DSF 1/7/2009 p. 28789.
•• Importância da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
12, de 2006. DSF 2/4/2009 p.8286.
•• Manifestação sobre o projeto de novo Código Florestal, em tramitação na Câmara dos Deputados. DSF 23/6/2010 p.30722.
•• Pedido de uma reação dura do Senado Federal diante do MST, em
face dos atos praticados em fazenda da empresa Cutrale, no Estado
de São Paulo. DSF 7/10/2009 p 49463.
•• Comemoração dos sessenta anos de criação da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB. DSF 11/9/2009 p.42869.
•• Repúdio às palavras do Ministro Patrus Ananias contra o setor
agropecuário brasileiro. Leitura de trecho de poesia de Pablo Neruda, dedicando-a ao Ministro Patrus Ananias (como Líder). DSF
3/12/2009 p.64874.
•• Manifestação acerca de entrevista concedida pelo Senador Blairo Maggi ao jornal Folha de S.Paulo, a respeito do novo Código Florestal.
DSF 7/6/2011 p.21473.
•• Solicita a suspensão imediata das importações de arroz da Argentina,
Uruguai e Paraguai, para evitar mais prejuízos aos produtores do
Rio Grande do Sul. DSF 19/5/2011 p.17212.
•• Registro de acordo dos líderes da Câmara dos Deputados para votação do relatório do novo Código Florestal. DSF 25/5/2011 p.18306.
•• Defesa do agronegócio e saúde da mulher. DSF 15/2/2007 p.2154.
•• Menção à audiência pública realizada ontem no Senado Federal
sobre o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e questionamento sobre o tempo destinado a cada parlamentar para uso
da palavra. DSF 15/3/2007 p.5240.
•• Posicionamento contrário à aprovação da prorrogação da CPMF.
DSF 30 10 2007 p.38024.
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•• Manifestação de indignação com o episódio divulgado pela imprensa sobre a jovem que ficou presa em delegacia, no Estado do
Pará, com 20 homens. Defesa do fim da CPMF e apelo em favor
da realização de uma reforma tributária. DSF 23/11/2007 p.41710.
•• Reflexão sobre o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica, especificamente no campo da biotecnologia (como Líder).
DSF 23/8/2007 p.28312.
•• Satisfação com a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter
o direito das minorias com relação à instalação da CPI do apagão
aéreo. DSF 30/3/2007 p.7932.
•• Considerações sobre o Estado do Tocantins e o equilíbrio administrativo e político do Estado, que têm sido fundamentais para seu
fortalecimento; cobrança sobre a construção de eclusas de usinas
hidrelétricas. DSF 25/4/2007 p.11423.
•• Indignação com a prisão indevida de uma jovem em cela masculina,
no Estado do Pará (como Líder). DSF 28/11/2007 p.41960.
•• Registro de alerta do Banco Mundial em defesa de investimentos
em infraestrutura. DSF 15/8/2007 p.27482.
•• Expectativas de que o Governo não aumente a carga tributária, após
sua derrota na votação da prorrogação da CMPF. Regozijo pelos
relatos na imprensa de que o Governo está procurando formas alternativas para substituir a arrecadação oriunda da CPMF, inclusive,
cotejando as já sugeridas por Sua Excelência, quando da relatoria
da referida proposta de emenda à Constituição (como Líder). DSF
19/12/2007 p.45786.
•• Alerta para os perigos da obesidade e a necessidade de que o Congresso precisa atuar na regulamentação da propaganda de alimentos
nocivos à saúde das crianças. DSF 20/6/2007 p.20132.
•• Manifestação de tristeza com a fala do Presidente Lula a respeito do
Senado Federal, hoje, no Pará, colocando os seus integrantes contra
o povo brasileiro. DSF 7/12/2007 p.44295.
•• Considerações sobre a prorrogação da CPMF, aprovada ontem, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e afirmativa de ter
feito um relatório técnico e não político. DSF 15/11/2007 p.40802.
•• Considerações a respeito de matéria veiculada no Jornal Nacional
sobre a libertação, em Tocantins, de prisioneiros que cometeram
crimes hediondos. O embargo da carne bovina brasileira pela União
Européia. DSF 22/2/2008 p.3292.
•• Comemoração dos duzentos anos da abertura dos portos no Brasil.
DSF 22/2/2008 p.3242.
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•• Balanço dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2007, especialmente
para o partido que Sua Excelência representa, o Democratas. Adiantamento da agenda que Sua Excelência irá defender em 2008. DSF
21/12/2007 p. 46384.
•• Crítica ao despropósito do embargo da União Européia à carne
brasileira. Conclama os senadores a participarem do abaixo-assinado, de forma suprapartidária, em defesa da pecuária nacional. DSF
14/2/2008 p. 1717.
•• Considerações a respeito do pronunciamento da Senadora Ideli Salvatti. Justificação pela apresentação de projeto de lei que transforma
o rio Araguaia em rio Parque Araguaia, com o objetivo de garantir a
preservação de suas características naturais. DSF 11/5/2007 p. 14194.
•• Justificação pela apresentação de requerimento de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Antônio Ernesto Werna de Salvo. DSF 11/7/2007
p. 22935.
•• Relatório sobre visita realizada por Comissão do Senado à empresa
Pagrisa – Pará Pastoril e Agrícola S.A., autuada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego sob a acusação de empregar trabalhadores em condições análogas às de escravos. DSF 26/9/2007
p. 32727.
•• Considerações sobre a estiagem por que passa a região sudeste do
Tocantins. DSF 30/8/2007 p. 29096.
•• Registra sua indignação com o encaminhamento de voto secreto no
Conselho de Ética. DSF 28/8/2007 p. 28681.
•• Considerações sobres vetos apostos pelo governo a várias decisões
do Parlamento (como Líder). DSF 21/3/2007 p. 6018.
•• Considerações sobre a questão da infraestrutura de logística do
transporte de cargas no Brasil. DSF 20/4/2007 p. 10971.
•• Regozijo com a decisão do TSE sobre a posse de mandatos pelos
partidos e não pelos candidatos. Alerta para crescimento de casos
do câncer de mama no país. DSF 29/3/2007 p. 7731.
•• Cumprimentos ao Senador José Agripino pela recondução à função de Líder da Bancada do Democratas. Solidariedade ao povo de
Roraima pelo falecimento do Governador Ottomar Pinto. Considerações sobre a prorrogação da CMPF. DSF 12/12/2007 p. 44790.
•• Solidariedade com o sofrimento dos tocantinenses afetados pela
forte estiagem, manifestando sua expectativa pela decretação do estado de calamidade pública, pelo Ministério da Integração Nacional.
DSF 28/8/2007 p. 28679.
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•• Homenagem ao Sr. Antonio Ernesto Werna de Salvo, presidente da
Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária no Brasil – CNA.
DSF 08/8/2007 p. 25978.
•• Reflexão sobre o desmatamento na Amazônia, o aumento abusivo
dos impostos e o uso dos cartões corporativos. DSF 13/2/2008 p.
1181.
•• Aprovação na Comissão de Educação do Senado Federal, do projeto
de lei, de autoria de Sua Excelência, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Turismo do Araguaia/TO.
Confiança na rejeição do texto do governo que prorroga a CPMF.
DSF 7/11/2007 p. 39146.
•• Contestação de dados do Ministério da Fazenda sobre repasses de
recursos da CPMF aos Estados (como Líder). DSF 9/11/2007 p.
39717.
•• Registro da comemoração, este ano, dos 200 anos da abertura dos
portos brasileiros, que estão em situação de caos e ineficiência. DSF
5/3/2008 p. 4410.
•• 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. 854.
•• Comenta reunião conjunta das comissões de agricultura do Senado,
Câmara e do Parlamento Europeu para discutir o embargo à carne
brasileira e informa as exigências de comprovação de prazo de estadia do animal antes do abate, na propriedade e em zona liberada
de febre aftosa. DSF 30/4/2008 p. 11023.
•• Registro da matéria intitulada "Não adianta só ter mais recursos para
a saúde", de autoria da jornalista Tatiana Farah, publicada no jornal
O Globo, de 13 do corrente. DSF 18/6/2008 p. 20968.
•• Críticas às ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) em diversas partes do país. Considerações sobre as
preocupações do General Augusto Heleno com relação à soberania
nacional. Homenagem ao aniversário de Brasília. DSF 19/4/2008
p. 10195.
•• A designação de Sua Excelência para a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Indignação com declarações
da Senadora Marina Silva e da Deputada Federal Vanessa Grazziotin sobre a indicação de Sua Excelência para a Relatoria Setorial de
Integração Nacional e Meio Ambiente. DSF 11/6/2008 p. 19140.
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•• Preocupação com a queda do repasse ao Fundo de Participação aos
Municípios (FPM), que dificultará a administração de várias prefeituras, com destaque para municípios do Estado do Tocantins.
Expectativas alvissareiras para as prefeituras com a aprovação da
Súmula Vinculante 8 do STF. DSF 6/11/2008 p. 44219.
•• Homenagem à memória de Macel Félix Caixeta, ex-Presidente da
Federação da Agricultura do Estado de Goiás, falecido em 3 de maio
em Goiânia. DSF 21/5/2008 p. 15236.
•• Comentários sobre matéria da revista Veja com relação aos preços
dos alimentos no mundo. Defesa de políticas de longo prazo para
suprir demanda por produtos agrícolas (como Líder). DSF 5/6/2008
p. 18216
•• Registro de matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, intitulada "Mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) abre
porta para superfaturamento de obras". DSF 17/6/2008 p. 20827.
•• Em nome das Senadoras e das mulheres de todo o Brasil, protesta contra o ocorrido com D. Arlete, mãe do Senador Antônio
Carlos Júnior e viúva do Senador Antônio Carlos Magalhães. DSF
12/3/2008 p. 5120.
•• Críticas a declarações do Ministro Paulo Bernardo em relação ao
aumento dos aposentados. Considerações sobre a situação dos portos brasileiros. DSF 16/4/2008 p.9463.
•• Apresenta requerimento de informações ao Ministro Geddel Vieira,
da Integração Nacional, sobre repasses de recursos federais para os
projetos de irrigação em execução no Estado de Tocantins. DSF
16/4/2008 p.9434.
•• Homenagem ao Senador Jefferson Péres. DSF 28/5/2008 p. 16731.
•• Preocupação com relação ao aumento do preço dos alimentos. DSF
7/5/2008 p. 12228.
•• O lançamento da "Campanha SOS H²O", por ocasião do evento
relativo ao "Dia Mundial das Águas". DSF 28/3/2008 p.7229.
•• Apreensão com a violência do conflito entre os índios e os arrozeiros, na reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. DSF
7/5/ 2008 p.12223.
•• Críticas à relação existente entre governantes e o Movimento dos
Sem-Terra – MST. Elogios a declarações do Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, acerca dos conflitos envolvendo invasões de terras
no País (como Líder). DSF 5/3/2009 p. 3886.
•• Homenagem pelo falecimento do Sr. João Maria dos Santos, pai da
Sra. Senadora Serys Slhessarenko. Comentário sobre a relevância
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da Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, para o fortalecimento das
Forças Armadas. DSF 2/4/2008 p.7664.
•• Reflexão sobre o assassinato da menina Isabela e da violência cometida contra as crianças brasileiras. DSF 1/5/2008 p.11250.
•• Saudação à décima primeira Marcha dos Prefeitos a Brasília. DSF
17/4/2008 p. 9712.
•• Voto de solidariedade e pedido de libertação da ex-senadora da Colômbia Ingrid Betancourt. DSF 10/4/2008 p. 8531.
•• Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. DCN 12/6/2008
p.1135.
•• Apelo em favor da apreciação de projeto que trata da defesa do
contribuinte. Críticas ao Governo do Presidente Lula. Cobrança
de apuração de denúncias contra ONG. DSF 14/3/2008 p.5683.
•• Apoio ao pronunciamento do Senador Paulo Paim acerca da questão
dos aposentados. Solicita esclarecimentos ao Governo Federal sobre
a reforma tributária. Necessidade de investimentos nos portos brasileiros, no transcurso das comemorações dos 200 anos dos portos
brasileiros. DSF 15/3/2008 p. 5987.
•• Homenagem ao eminente brasileiro Senador Jonas Pinheiro, que
exerceu importantes cargos, dedicando sua vida pública a serviço
do País e em defesa da agricultura brasileira. DSF 29/2/2008 p.3967.
•• Homenagem pela posse do Deputado tocantinense César Hanna
Halum, na Presidência da União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (como Líder). DSF 12/6/2008 p. 19503.
•• Apresentação de requerimento para realização de audiência pública conjunta das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, e
de Serviços de Infraestrutura, com o fim de discutir o decreto dos
portos. DSF 5/11/2008 p.43936.
•• Solicita que o projeto do ex-Senador Jorge Bornhausen, em defesa
do contribuinte, venha ao Plenário para votação. DSF 27/3/2008
p.7028.
•• Reassunção no cargo de Senadora da República. Preocupação com
a crise financeira que assola o mundo e suas consequências para as
administrações municipais. DSF 30/10/2008 p. 42044.
•• Reflexão sobre a questão da logística de transporte no Brasil, principalmente, dos portos brasileiros. DSF 24/4/2008 p. 10600.
•• Apresentação do resultado da pesquisa "Perfil dos Assentamentos
Rurais", encomendada ao Ibope pela Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), para a qual foram ouvidos agricultores de assentamentos implantados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra). DSF 14/10/2009 p. 51425.
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•• Repúdio às manifestações do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, denominadas "abril vermelho". Solicitação de apoio para
a campanha "Vamos tirar o Brasil do vermelho", contra a invasão e o
crime e pela paz no campo (como Líder). DSF 15/4/2010 p. 14563.

Senadora Kátia Abreu – TO

PROPOSIÇÕES:
PDS 80/2011, de 1o/3/2011 – Susta o inciso X do artigo 2o, o inciso
II do artigo 35 do Decreto no 6.620, de 29 de outubro de 2008, que
dispõe sobre políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento
do setor de portos e terminais portuários de competência da Secretaria
Especial de Portos da Presidência da República, disciplina a concessão
de portos, o arrendamento e a autorização de instalações portuárias
marítimas, e dá outras providências.
PDS 13/2008, de 13/3/2008 – Susta os arts. 4o, 6o, 7o, 11 e 12 do Decreto no 6.321, de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre ações
relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no
bioma Amazônia, bem como altera e acresce dispositivos ao Decreto
no 3.179, de 21 de setembro de 1999, que “dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências”.
PDS 90/2007, de 15/5/2007 – Susta a aplicação do artigo 3o do Decreto no 4.680, de 24 de abril de 2003, que regulamenta o direito
à informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao
consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos
a partir de organismos geneticamente modificados, e da Portaria no
2.658, de 22 de dezembro de 2003, do Ministério da Justiça, que
regulamenta o disposto no § 1o do artigo 2o do Decreto no 4.680, de
24 de abril de 2003.
PEC 98/2011, de 28/9/2011 – Acresce o art. 98 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para realizar revisão constitucional por
meio de uma Câmara Revisional exclusiva e dá outras providências.
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PEC 41/2009, de 22/9/2009 – Altera o caput do art. 242 da Constituição Federal para permitir a cobrança de mensalidade das instituições
educacionais oficiais criadas por lei municipal ou estadual até cinco
anos após a promulgação da Constituição Federal.

PLS 107/2011, de 23/3/2011 – Altera a Lei no 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, para dispor sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índices
e indicadores de produtividade.

PLS 704/2011, de 25/11/2011 – Acrescenta inciso e altera parágrafo
único do art. 28 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir
a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
e isenta de IPI a aquisição de veículos de carga para motoristas autônomos.
PLS 706/2011 de 29/11/2011 – Altera o art. 32 da Lei no 11.343, de 23
de agosto de 2006, para determinar a incineração de drogas no prazo
de 24 horas.
PLS 88/2011, de 15/3/2011 – Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação,
o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes
e afins.

Senadora Kátia Abreu – TO

PLS 298/2011, de 31/5/2011 – Complementar – Estabelece normas
gerais sobre direitos e garantias do contribuinte.

PLS 180/2010, de 17/6/2010 – Acrescenta o art. 41-A à Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990, para estabelecer a exigência de instalação
de hidrômetro distinto para medir a água que será utilizada em estabelecimento e que não será lançada na rede coletora de esgoto.
PLS 205/2010, de 7/7/2010 – Estabelece alíquota zero da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
importação de protetor solar e sobre as receitas decorrentes da sua
venda no mercado interno.
PLS 251/2010, de 7/10/2010 – Altera a Lei no 1.079, de 10 de abril de
1950, para definir como crime de responsabilidade de Governador de
Estado a recusa ao cumprimento de decisão judicial de reintegração
de posse.
PLS 10/2009, de 10/2/2009 – Denomina “Ferrovia Dorival Roriz
Guedes Coelho” o trecho da Ferrovia Norte-Sul situado no Estado
do Tocantins.
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PLS 118/2009, de 31/3/2009 – Altera a alínea “b” do inciso II do § 2o
do art. 4o da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, com vistas a
permitir a exploração de instalações portuárias privadas para uso geral.

Senadora Kátia Abreu – TO

PLS 48/2009, de 3/3/2009 – Altera dispositivo da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e do DecretoLei no 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais.
PLS 557/2009, de 8/12/2009 – Acrescenta art. 13-A à Lei no 11.105,
de 24 de março de 2005, estabelecendo mecanismo para pagamento de
transporte, diárias e jetom de presença para os membros da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
PLS 123/2008, de 8/4/2008 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Navegação Interior, no Estado do Tocantins.
PLS 199/2008, de 20/5/2008 – Acrescenta art. 1.589-A à Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para outorgar direito real de
habitação ao cônjuge detentor da guarda de filhos comuns.
PLS 237/2008, de 12/6/2008 – Dá nova redação ao inciso II do art.
14 da Lei no 10.893, de 18 de julho de 2004, para isentar do Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante as mercadorias que
especifica.
PLS 248/2008, de 18/6/2008 – Concede anistia aos policiais militares
do Estado de Tocantins que participaram do movimento reivindicatório ocorrido no período compreendido entre os dias 21 e 31 de maio
de 2001.
PLS 30/2008, de 21/2/2008 – Altera o art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de
julho de 1990, para determinar que o cumprimento da pena privativa de liberdade seja iniciado no regime fechado, revogando, ainda, a
proibição de concessão de liberdade provisória.
PLS 109/2007, de 14/3/2007 – Acresce dispositivo à Lei no 9.263, de
12 de janeiro de 1996, que regula o § 7o do art. 226 da Constituição
Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e
dá outras providências.
PLS 189/2007, de 11/4/2007 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Vale do Araguaia (UNIVAR), com sede no
Município de Araguatins, Estado do Tocantins.
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PLS 232/2007, de 8/05/2007 – Transforma o Rio Araguaia em Rio
Parque e dá outras providências.

PLS 233/2007, de 8/5/2007 – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Turismo do Araguaia, no Estado do Tocantins.

PLS 692/2007, de 5/12/2007 – Acrescenta parágrafo ao art. 1.589 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e modifica o
art. 888 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, para assegurar o direito de visita dos avós aos netos.
PLS 73/2007, de 7/3/2007 – Regulamenta as atividades de pesquisa,
produção, importação, liberação no ambiente e comercialização de clones de mamíferos, exceto humanos, de peixes, anfíbios, répteis e aves.
RCE 6/2011, de 12/9/2011 – Requeiro, nos termos regimentais, aditamento ao Requerimento no 5/2011-CE, que “propõe a realização
de Audiência Pública destinada a discutir a situação nacional e os
caminhos para melhorar a qualidade do ensino, em particular do ensino técnico profissionalizante”, aprovado por esta Comissão em 22
de março do corrente, para que seja incluído o nome do Sr. Daniel
Carrara, Secretário Executivo do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, entre os participantes da Audiência Pública.

Senadora Kátia Abreu – TO

PLS 529/2007, de 5/9/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação – ZPE no município de Gurupi, no
Estado do Tocantins.

RCE 7/2011, de 22/3/2011 – Requeiro, nos termos do artigo 93, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada Audiência
Pública perante esta Douta Comissão, com a finalidade de analisar e
discutir os critérios utilizados na avaliação das obras escolhidas para
o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). À oportunidade,
apresento sugestão no sentido de que sejam convidados para participarem da presente audiência pública: Francisco Azevedo de Arruda
Sampaio, professor; Sônia Schwartz Coelho, Coordenadora-geral dos
Programas do Livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária de
Educação Básica do Ministério da Educação; Alfredo Boulos Júnior,
Presidente da Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos;
Jorge Yunes, Diretor-presidente da Associação Brasileira de Editores
de Livros Didáticos.
RMA 50/2011, de 5/7/2011 – Requer, nos termos regimentais, e em
aditamento ao Requerimento no 2/2011-CMA, de autoria do Senador
Rodrigo Rollemberg, propondo um Ciclo de Debates destinado a
coletar subsídios técnico-jurídicos para aperfeiçoamento da reforma
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do Código Florestal (Lei 4.771, de 1965), seja acrescentado à lista
de convidados para participar dos debates o seguinte nome: Evaristo
Eduardo de Miranda, Doutor em Ecologia e pesquisador Embrapa
Monitoramento por Satélite em Campinas/SP.
RQN 23/2009, de 30/9/2009 – Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta de dezessete Senadores e dezessete Deputados e igual número de suplentes, para, no prazo de
180 dias, apurar as causas, condições e responsabilidades relacionadas
a desvios e irregularidades verificados em convênios firmados entre
a União e organizações ou entidades de reforma e desenvolvimento
agrários.
RQS 46/2012, de 14/2/2012 – Nos termos do art. 119 do Regimento
Interno do Senado Federal, requer dispensa do Parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE, sobre o Projeto de Resolução do
Senado no 237, de 2008, de autoria da requerente.
RQS 1.455/2011, de 29/11/2011 – Requer, nos termos do artigo 50,
§ 2o, da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, inciso I,
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado da Fazenda relativas aos empréstimos
concedidos pelo Banco da Amazônia – BASA no período de 2007 a
2010 e os locais onde foram aplicados os recursos.
RQS 262/2011, de 23/3/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja consignado, nos Anais do Senado, Voto de Aplauso à Ministra Eliana Calmon, corregedora da Corregedoria Nacional de Justiça, pela instalação
e empenho para o funcionamento do sistema de acompanhamento de
processos de relevância social, cujo objetivo é contribuir para o cumprimento, em tempo razoável, dos escopos jurídico, social e político
do processo e proporcionar a estrutura administrativa e condições ao
magistrado, compatíveis com a complexidade da causa.
RQS 516/2011, de 11/5/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia acerca do conceito de biotecnologia sintética
adotado ou elaborado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
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RQS 873/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-

RQS 874/2011, de 12/7/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao ministro de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acerca dos dispositivos que
regulamentam a área de defesa sanitária no Brasil.
RQS 269/2010, de 24/3/2010 – Requer, com base no art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre quais critérios foram adotados para definição dos
grupos de risco que receberão vacinação contra a influenza H1N1.
RQS 544/2010, de 19/5/2010 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca dos estudos científicos que embasaram as notas
técnicas publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa no processo de reavaliação toxicológica dos ingredientes ativos
endossulfan, acefato, cihexatina, entre outros.

Senadora Kátia Abreu – TO

mento Interno do Senado Federal, informações ao ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia acerca da permanência do Brasil no Protocolo
de Cartagena sobre Biossegurança e sua participação no Protocolo
Suplementar sobre Responsabilidade e Compensação.

RQS 587/2010, de 1o/6/2010 – Audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na tramitação do Projeto de Lei do Senado
no 246, de 2007.
RQS 596/2010, de 2/6/2010 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia acerca dos projetos destinados à inovação e
atualização tecnológica aplicáveis à agricultura e à pecuária brasileiras
desenvolvidos pelo Ministério, cronograma de implantação, logística
necessária para a elaboração e implantação desses projetos, biogás,
biofertilizantes, entre outras que menciona.
RQS 646/2010, de 22/6/2010 – Requer, com base no inciso XXXIII
do art. 5o da Constituição Federal, informações ao Procurador-Geral
da República sobre os custos da produção e veiculação da Campanha
Carne Legal, promovida pelo Ministério Público Federal, bem como
informar quem custeou essas despesas.
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RQS 790/2010, de 31/8/2010 – Retirada, em caráter definitivo, da
Proposta de Emenda à Constituição no 41, de 2009.

Senadora Kátia Abreu – TO

RQS 791/2010, de 31/8/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 226, de 2007; 301, de 2006; 460 e 552, de 2009.
RQS 876/2010, de 10/11/2010 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado
da Saúde informações sobre a quantidade de médicos aptos a atuar
no sistema de assistência pública à saúde por município, bem como
informar quais são as políticas públicas adotadas pelo Governo Federal
para interiorização desses profissionais.
RQS 90/2010, de 23/02/2010 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de Aplauso ao cientista
brasileiro Dr. Walter Colli, professor titular da Universidade de São
Paulo – USP, pelos serviços prestados frente à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, e pelo trabalho desenvolvido no
período em que presidiu a CTNBio.
RQS 10/2009, de 6/2/2009 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca da participação do
Brasil no Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional
do Depósito de Micro-organismos para fins de Procedimentos em
Matéria de Patentes.
RQS 1.201/2009, de 10/9/2009 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro-Presidente do Banco Central
a respeito de operações de envio de recursos por parte de entidades
estrangeiras que vêm financiando as atividaddes do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra – MST.
RQS 1.576/2009, de 1o/12/2009 – Tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nos 318, de 2003; e 64, de 2005.
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RQS 231/2009, de 17/3/2009 – Requer, nos termos dos arts. 74 e 75
do Regimento Interno do Senado Federal, seja constituída Comissão
Temporária, composta de 5 membros titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 12 meses, para acompanhar
todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes ao

RQS 803/2009, de 1/7/2009 – Requer, nos termos dos arts. 218 e
seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata
de Voto de Pesar, apresentação de condolências à família e ao Estado
de São Paulo pelo falecimento do Deputado Federal José Aristodemo
Pinotti.
RQS 968/2009, de 6/8/2009 – Requerem, nos termos dos artigos 154,
inciso III e § 5o e 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a
realização de Sessão Solene Especial, no próximo dia 10 de setembro,
às 10 horas, destinada a homenagear a Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB, que comemora 60 anos de sua criação.
RQS 219/2008, de 06/03/2008 – Requer, com base no 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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações sobre a Resolução no 42, de 6 de dezembro de 2005, e Resolução no 42, de 19 de dezembro de 2006, ambas da Camex, que elevou
o Imposto de Exportação aplicado sobre couros e peles classificadas.

Senadora Kátia Abreu – TO

cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela
Organização das Nações Unidas – ONU, a serem alcançadas pelo
governo brasileiro, podendo para tanto realizar audiências públicas
e diligências externas, requerer informações, bem como outros atos
que julgue necessários para consecução dos objetivos da Comissão.

RQS 220/2008, de 6/3/2008 – Requer, com base no 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 do Desenvolvimento Agrário informações sobre pedidos
de titularização de propriedades rurais em tramitação nas Superintendências Regionais do Incra.
RQS 399/2008, de 9/4/2008 – Requerem, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de solidariedade e que
esta manifestação seja encaminhada à família, e apelam para a libertação de Ingrid Betancourt, ex-senadora e ex-candidata à presidência
da Colômbia.
RQS 439/2008, de 15/4/2008 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado
da Integração Nacional sobre repasses de recursos federais para os
projetos de irrigação em execução no Estado do Tocantins.
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RQS 721/2008, de 3/6/2008 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado
do Meio Ambiente sobre a quantidade de Unidades de Conservação
criadas.
RQS 735/2008, de 4/6/2008 – Requer, com base no art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado
da Integração Nacional informações sobre os projetos de grande vulto
sob responsabilidade daquela Pasta.
RQS 828/2008, de 30/6/2008 – Requer, nos termos do art. 43, I e II,
do Regimento Interno do Senado Federal, licenças médica e particular,
respectivamente, para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período
de 30 de junho a 28 de outubro de 2008.
RQS 114/2007, de 27/2/2007 – Requer, nos termos do art. 223 do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja
consignado, nos anais do Senado, voto de repúdio às ações que integrantes de instituições que participam e coordenam a Campanha
Por Um Brasil Livre de Transgênicos praticaram contra os membros
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, e que
inclusive foi objeto de editorial no jornal O Estado de S. Paulo do dia
26 de fevereiro de 2007.
RQS 470/2007, de 8/5/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, “a”, 216 e 217,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas à Ministra
de Estado da Casa Civil sobre a empresa Aerofar Táxi Aéreo Ltda.,
atinentes a recebimento ou não de repasse de recursos públicos.
RQS 471/2007, de 8/5/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro
de Estado da Defesa, informações sobre a empresa Aerofar Táxi Aéreo
Ltda.
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RQS 539/2007, de 15/5/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o
da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações à Senhora
Ministra-Chefe da Casa Civil sobre o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS.

RQS 772/2007, de 28/6/2007 – Requer, nos termos do Artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os Artigos 215, I, a, 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia sobre
o apoio técnico e administrativo às reuniões da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio e o provimento da necessária
infraestrutura de funcionamento do Colegiado.
RQS 778/2007, de 3/7/2007 – Solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado
no 202, de 2005.
RQS 800/2007, de 10/7/2007 – Requerem, nos termos dos arts. 218
do Regimento Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições desta Casa, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Antônio Ernesto Wena de Salvo, Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, ocorrido no dia
29 de junho de 2007.

Senadora Kátia Abreu – TO

RQS 540/2007, de 15/5/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações à Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre as deliberações do Comitê
Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos (CTA).

RQS 920/2007, de 16/8/2007 – Solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado no 523, de 2003, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária.
RQS 983/2007, de 29/8/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações à Ministra
de Estado do Meio Ambiente sobre as deliberações do Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, no período de janeiro de
2003 a julho de 2007.
FONTES CONSULTADAS:
ELEIÇÕES 2006. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/eleicoes/
eleicoes2006/index.html>. Acesso em: nov. 2006.
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Kátia
Abreu. Brasília, 2007– (informações coletadas pela Secretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
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Laélia de Alcântara
Laélia Contreiras Agra de Alcântara
PMDB – Acre

Profissão: Médica
Nascimento: 7/7/1923, Salvador/BA
Falecimento: 30/8/2005
Filiação: Júlio Martins Agra e Beatriz Contreiras Agra
Cônjuge: Raimundo Moraes de Alcântara
Filhos: Carlos Affonso, Maria Beatriz, Maria Betânia, Maria Theodolina,
Noélia Maria, Pedro Júlio e Raimundo
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas, Rio de Janeiro/RJ
(1949) e Administração Hospitalar.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora 1981 a 1983 – AC
Suplente do Senador Adalberto Sena na legenda do MDB.
Nos períodos: 3/4 a 29/7/1981 e 2/3/1982 a 31/1/1983 e assumiu em definitivo pelo
falecimento do titular.
Comissões: Distrito Federal, Educação e Cultura e Saúde (1981), Saúde; Redação;
Serviço Público Civil.

CARGOS PÚBLICOS:
Secretária de Estado de Saúde do Serviço Social, Acre (1987).
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Membro Suplente do Conselho Federal de Medicina; tesoureira do
Conselho Regional de Medicina; médica credenciada pelo INAMPS
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junto ao Hospital Santa Juliana; médica das alunas do Instituto São
José; Chefe do Posto de Puericultura em Rio de Janeiro; diretora
da Maternidade Bárbara Heliodora; presidente da Junta Federal de
Inspeção de Saúde.
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PRONUNCIAMENTOS:
•• Propósitos que a animam no desempenho do mandato de que ora
se investe. DCN2 4/4/1981 p. 834.
•• Ano Internacional dos Deficientes Físicos. Política e estratégia de
atendimento ao excepcional e sua integração à sociedade. DCN2
10/4/1981 p. 991.
•• Precariedade da rede viária do Estado do Acre. DCN2 28/4/1981 p.
1330.
•• Dia do Trabalho. DCN2 1/5/1981 p. 1444.
•• Congratula-se com a comunidade negra pelo transcurso da data
alusiva à Abolição da Escravatura, no país. Protesto contra discriminação racial havida em casa noturna de Curitiba/PR. DCN2
14/5/1981 p 1724.
•• Deficiências da política sanitária vigente no país. DCN2 28/5/1981
p. 2127.
•• Dia Mundial do Meio Ambiente. DCN2 6/6/1981 p. 2418.
•• Décimo quinto “Congresso de Mulheres Médicas”, a realizar-se
em Fortaleza. DCN2 23/6/1981 p. 2817.
•• Homenagem ao ex-Senador Antonio Muniz Sodré no centenário
de seu nascimento. DCN2 24/6/1981 p. 847.
•• Morosidade do desenvolvimento da região Norte, resultante da
insuficiente capacidade geradora das usinas de energia elétrica instaladas naquela região. Apresentando à Casa suas despedidas e agradecimentos às gentilezas com que foi acumulada neste período no
exercício de seu mandato. DCN2 30/6/1981 p. 3085.
•• Dia Internacional da Mulher. DCN2 9/3/1982 p. 418.
•• Apelo à Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal,
em prol do atendimento dos reclamos dos professores optantes da
Fundação Educacional de Brasília. DCN2 16/3/1982 p. 545.
•• Homenagem à memória do Senador Adalberto Sena. DCN2
17/3/1982 p. 552.
•• Manifesto do Movimento em Defesa da Vida em favor da adoção
da criança desamparada. DCN2 18/3/1982 p. 585.
•• Suspensão do abastecimento de água da cidade de Rio Branco/AC.
DCN2 26/3/1982 p. 735.
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•• Inquérito instalado pela Policia Federal para apurar irregularidades administrativas que teriam ocorrido na EletroAcre. DCN2
26/3/1982 p. 724.
•• Semana Nacional da Alimentação. DCN2 27/3/1982 p. 744.
•• Nota expedida por entidades representativas de médicos e odontólogos de São Paulo, de analise da crise surgida com ambas as classes
como resultado da política fiscal, executada pela Receita Federal.
DCN2 30/3/1982 p. 766.
•• Aproveitamento do potencial hídrico na geração de energia elétrica
no Estado do Acre. DCN2 2/4/1982 p. 895.
•• Protesto de médicos contra perseguições e pressões políticas a que a
categoria estaria sendo submetida em várias Unidades da Federação.
DCN2 16/4/1982 p. 1047.
•• Realidade da comunidade silvícola do país, focalizada por ocasião da
13o reunião nacional de antropologia, realizada na Semana do Índio,
na cidade de São Paulo. DCN2 23/4/1982 p. 1165.
•• Observações sobre a assinatura de contrato de financiamento firmado pelo governo brasileiro no exterior, destinados a projetos da
Sunaman e Eletronorte, no estado de Rondônia. DCN2 27/4/1982
p. 1182.
•• Necrológio da Sra. Carlota Pereira de Queiroz. DCN2 28/4/1982
p. 1209.
•• Dia do Trabalho DCN2 30/4/1982 p. 1274.
•• Realização, em Serra Negra/SP, de reunião da seção brasileira da
Associação Internacional dos Juristas Democratas – AIJD. DCN2
5/5/1982 p. 1370.
•• Saudação à delegação de parlamentares da República Democrática
da Alemanha em visita ao Senado. DCN2 6/5/1982 p. 1390.
•• Observações sobre a censura imposta à peça teatral “Castro Alves.
Só isso”. DCN2 19/5/1982 p. 1619.
•• Homenagem póstuma ao ex-governador do Estado do Acre Francisco Wanderley Dantas. DCN2 25/5/1982 p. 1796.
•• Moção aprovada, pela Comissão Feminina Nacional do PMDB,
de repúdio aos métodos usados por grupos antidemocráticos na
presente campanha eleitoral. DCN2 25/5/1982 p. 1805.
•• Homenagem do Senado ao Professor Euriclydes de Jesus Zerbini.
DCN2 3/6/1982 p. 1968.
•• Apelo ao Governo Federal em prol da concessão de maiores recursos
à Fundação Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. DCN2 10/6/1982 p. 2073.
•• Vigésimo aniversário do Estado do Acre. DCN2 16/6/1982 p. 2136.
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•• Vigésimo aniversário da elevação do Acre à categoria de estado.
Defesa do restabelecimento da autonomia política dos municípios
acreanos. DCN2 7/8/1982 p. 2659.
•• Manifesto recebido dos organizadores do movimento antinuclear
e antiarmamentista sob o título: “Pela vida, pela paz, Hiroshima,
nunca mais”. DCN2 11/8/1982 p. 2717.
•• Distorções no novo plano de saúde para a Previdência Social. DCN2
19/8/1982 p. 2992.
•• Atraso que estaria se verificando no pagamento das restituições do
Imposto de Renda. DCN2 31/8/1982 p. 3154.
•• Redução dos recursos orçamentários destinados ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA. DCN2 3/9/1982 p. 3309.
•• Denúncia feita pelo UNICEF a respeito da exploração do trabalho
infantil no Brasil. DCN2 16/9/1982 p. 3452.
•• Procrastinação que estaria ocorrendo por parte da FUNAI, na demarcação da reserva indígena do Estado do Acre. DCN2 17/9/1982
p. 3498.
•• Considerações sobre as falhas e deficiências que se verificam na Lei
Básica do Ensino Médio do País. DCN2 23/9/1982 p. 3579.
•• Cinquentenário da conquista da mulher ao direito do voto. Nota
oficial da Aeronáutica sobre as causas que motivaram o acidente
aéreo ocorrido recentemente no Aeroporto Internacional de Rio
Branco /AC. DCN2 25/9/1982 p. 3638.
•• Décimo aniversário de fundação da Universidade Gama Filho. Dia
Nacional do Idoso. DCN2 29/9/1982 p. 3677.
•• Protesto contra atentado à dignidade humana que teria sido praticado por policiais do Estado do Rio de Janeiro. DCN2 1/10/1982
p. 3797.
•• Modificações, adotadas pelo Governo Federal, na legislação do imposto de renda. DCN2 26/11/1982 p. 4250.
•• Manifestando sua confiança na Justiça Eleitoral, a propósito de fatos
que menciona, ocorridos no Estado do Acre. DCN2 27/11/1982 p.
4297.
•• Apelo ao senhor Presidente da República em favor dos filhos dos
veteranos da Revolução Acreana. DCN2 4/12/1982 p. 4576.
•• Agradecimentos ao povo acreano pela confiança depositada na oradora, no momento em que se despede do Senado pelo término do
mandato parlamentar. DCN2 5/12/1982 p. 4674.

PROPOSIÇÕES:
PLS 17/1982, de 15/3/1982 – Altera artigos do Código Civil (Lei
3.071, de 1o de janeiro de 1916, com alterações posteriores).

PLS 41/1982, de 6/4/1982 – Acrescenta artigo ao Decreto-Lei 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a loteria esportiva federal, e dá
outras providências.
PLS 42/1982, de 12/4/1982 – Acrescenta artigo à Lei 6717, de 12 de
novembro de 1979, que autoriza modalidade de concurso de prognósticos da loteria federal, regida pelo Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro
de 1967, e dá outras providências.
PLS 51/1982, de 19/4/1982 – Acrescenta artigo à Lei 6168, de 09 de
dezembro de 1974, que cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social – FAS, e dá outras providências.
PLS 60/1982, de 27/4/1982 – Acrescenta artigo ao Decreto-Lei 1923,
de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe sobre
o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS.
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PLS 19/1982, de 16/3/1982 – Dá nova redação ao artigo 370 do Código Civil.

PLS 123/1981, de 26/5/1981 – Dá nova redação à letra "d", alínea V e
letra "b", alínea VI, do artigo quinto da Lei Complementar 5, de 29 de
abril de 1970, que estabelece, de acordo com a emenda constitucional
1, de 17 de outubro de 1969, artigo 151, e seu parágrafo único, casos
de inelegibilidade e dá outras providências. Complementar.
PLS 160/1982, de 30/8/1982 – Restringe a disponibilidade dos bens
imóveis do analfabeto.
RQS 32/1982, de 2/3/1982 – Requerem, que seja realizada sessão
especial para homenagear a memória do senhor Senador Adalberto
Sena, no dia 12 de março de 1982.
RQS 96/1981, de 14/5/1981 – Requer, nos termos regimentais, que o
tempo destinado aos oradores do expediente da sessão de 12 de junho
de 1981 seja dedicado a homenagear ao ex-senador Antônio Muniz
Sodré.
RQS 97/1982, de 24/5/1982 – Requerem homenagens de pesar pelo
falecimento do ex-deputado federal Francisco Wanderley Dantas.
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FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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.
DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós 1930/ Coordenação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro:
Editora FGV; CPDOC, 2001.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Laélia de Alcântara. Brasília, 2002.

Lídice da Mata
Lídice da Mata e Souza
PSB – Bahia

Profissão: Economista
Nascimento: 12/3/1956, Cachoeira/BA
Filiação: Aurélio Pereira de Souza e Margarida Maria da Mata e Souza
Filho: Bruno da Mata e Souza Carvalho
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Ciências Econômicas, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador/BA (1982).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – BA
Suplentes: 1o – Nestor Duarte Guimarães Neto e 2o – Juçara Feitosa de Oliveira.
Eleita com 3.385.300 votos.
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos (22/2/2011-); Desenvolvimento
Regional e Turismo (22/2/2011-); Educação, Cultura e Esporte (22/2/2011-) CPI Supostas Irregularidades no ECAD (15/6/2011-); CPI Tráfico Nacional e Internacional
de Pessoas no Brasil (4/5/2011-); Subcomissões Permanentes: Defesa do Emprego
e da Previdência Social (23/3/2011-); Defesa da Mulher (2/5/2011-); Desenvolvimento do Nordeste (22/3/2011-); Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada
e Paraolimpíada 2016 (14/6/2011-); Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (11/2/2011-); Projeto Jovem Senador (13/4/2011-); Suplente nas Comissões:
Assuntos Sociais (22/2/2011-); Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (22/2/2011-); Direitos Humanos e Legislação Participativa (22/2/2011-);
CPI Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (2011); Alterações no
Sistema Nacional de Defesa Civil (20/4/2011-); Subcomissões Permanentes:
Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência (23/3/2011-); Criança, do Adolescente,
da Juventude e do Idoso (30/5/2011-).
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Deputada Federal – 1o/2/2007 a 31/1/2011 – BA
Vice-Líder do Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB (2008).
Titular nas Comissões: Lei da Anistia (2008); PEC no 153/03, PEC no 386/09,
curso superior em Jornalismo (2010); PL no 219/03, Informações Detidas pela Administração Pública (2009); Suplente nas Comissões: PEC no 590/06, Representação
Proporcional da Mesa (2009). Procuradora Municipal (2009).

Deputada Estadual – 2003 a 2007 – BA
Senadora Lídice da Mata – BA

Líder, Bloco da Minoria, PSB (2005); Líder, Bancada PSB (2006).

Deputada Estadual – 1999 a 2003 – BA

Líder, Bancada PSB (2001); Líder da Bancada Oposição PSB (2001).

Prefeita – 1993 a 1996 – Salvador – BA
Deputada Federal – 1o/2/1987 a 31/1/1991 – BA

Titular nas Comissões: Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos
(1987); Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições (1987); Educação, Cultura e Desporto, 1990; Educação, Cultura, Esporte e Turismo (19891990); Suplente nas Comissões: Sistematização (1987-1988); Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (1989-1990); Economia, Indústria e Comércio (1989).

Vereadora – 1983 a 1987 – Salvador – BA
Líder do PMDB (1985); Líder do PCdoB (1985).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Filiações Partidárias: PMDB (1980-1985); PCdoB (1985-1991); PSDB
(1992-1998); PSB (1998); Integrante, Diretórios Municipal, Regional e
Nacional, PCdoB; Membro, Diretórios – Municipal e Nacional, PSB,
Salvador/BA; Presidente, Comissão Executiva Regional, PSB, Salvador/
BA (2005); Coordenadora, Frente Nacional dos Prefeitos.
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Prêmio Solidariedade da Associação de Correspondentes Periodistas
Ibero-Americanos, Madri/Espanha; Prêmio Criança e Paz, ADVB,
Salvador/BA; Prêmio Prefeitos para a Paz, UNESCO (1996); Certificado de Participação, Programa Gestão Pública e Cidadania: Projeto
Cidade Mãe, FGV e Fundação FORD (1996); Prêmio Personalidade
1999, Revista CIT, Salvador/BA; Prêmio Destaque Parlamentar, Comitê Imprensa, Assembleia Legislativa da Bahia, Salvador/BA (2004).
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PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Participou do Seminário sobre Novas Perspectivas para o Brasil a
Partir da Eleição Presidencial (1990).
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PRONUNCIAMENTOS:
•• Agradecimentos a todos que contribuíram para eleição de Sua Excelência, breve registro da trajetória política e dos temas que serão
prioritários durante seu mandato. DSF 17/2/2011 p. 3307.
•• Preocupação com dados fornecidos pelo Mapa da Violência 2011,
que constata o aumento no assassinato de negros (como Líder).
DSF 17/3/2011 p. 7010.
•• Destaque para o lançamento, hoje, na Câmara dos Deputados, da
Frente Parlamentar Mista dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente, comunicando à Casa que foi eleita coordenadora da
Frente no Senado (como Líder). DSF 15/4/2011 p. 11451.
•• Anúncio da solenidade de beatificação da Irmã Dulce, no próximo
dia 22 de maio, em Salvador; e outro assunto (como Líder). DSF
20/4/2011 p. 11979.
•• Apresentação de requerimento solicitando informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre assistência consular ao brasileiro
Alexandre de Souza Silva, preso desde março de 2010 em Londres,
acusado de conspiração; e outros assuntos. DSF 21/4/2011 p. 12177.
•• Registro do transcurso, ontem, do aniversário de 32 anos de fundação do bloco Afro Olodum; e outros assuntos. DSF 27/4/2011
p. 12420.
•• Homenagem pelo transcurso hoje do Dia da Empregada Doméstica.
DSF 28/4/2011 p. 12564.
•• Saudação à engenheira baiana Rute Borges Carvalhal, eleita para a
Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Engenharia
Civil do Sistema Confea/CREA; e outros assuntos. DSF 29/4/2011
p. 12978.
•• Registra a alegria com que ficou a Bahia com a notícia de que o
CNPq concedeu ao cientista Zilton de Araújo Andrade, chefe do
laboratório de Patologia Experimental da Fundação Oswaldo Cruz,
o Título de pesquisador pelas contribuições ao desenvolvimento
científico e tecnológico do país. DSF 4/5/2011 p. 13941.
•• Registro da faixa de renda que o Governo adotará para identificar
o número de famílias a serem atendidas pelo Programa Brasil sem
Miséria, de superação da extrema pobreza.; e outro assunto (como
Líder). DSF 5/5/2011 p. 14145.
•• Comentários sobre pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) a respeito da desqualificação do trabalho doméstico no País e a falta de amparo legal àqueles trabalhadores. DSF 11/5/2011 p. 15082.
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•• Registro do transcurso, em 18 de maio, do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, trazendo dados sobre a questão e relatos sobre iniciativas desenvolvidas
por entidades tanto governamentais quanto não governamentais.
DSF 12/5/2011 p. 15271.
•• Registro do transcurso, no próximo dia 13, do Bicentenário da Imprensa Baiana; e outros assuntos (como Líder). DSF 13/5/2011 p.
15506.
•• Registro do transcurso, amanhã, do Dia Nacional de Combate ao
Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; e outro assunto (como
Líder). DSF 18/5/2011 p. 16807.
•• Considerações acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes, destacando os avanços em seu combate. DSF 19/5/2011 p.
17227.
•• Registro da realização de eventos, nesta semana, em defesa da criança e do adolescente e de combate à exploração e ao abuso sexual
infantojuvenil. DSF 20/5/2011 p. 17439.
•• Solicita que seja incluído em pauta para votação o Requerimento
162, de 2011, de autoria de Sua Excelência, para a realização de uma
sessão especial no dia 21 de novembro para comemorar o Dia da
Consciência Negra. DSF 26/5/2011 p. 18743.
•• Registro da beatificação de Irmã Dulce, no último domingo; e outros assuntos. DSF 26/5/2011 p. 18776.
•• Registro do lançamento do Programa Brasil sem Miséria; e outros
assuntos. DSF 1/6/2011 p. 20031.
•• Registro do lançamento pelo Governador Jaques Wagner do "Programa Pacto pela Vida", no Estado da Bahia; e outros assuntos (como
Líder). DSF 8/6/2011 p. 22262.
•• Registro da passagem, no último dia 12 de junho, do Dia Nacional
de Luta contra o Trabalho Infantil, divulgando as ações de combate ao trabalho infantil da Frente Parlamentar Mista pelos Direitos
Humanos das Crianças e dos Adolescentes, coordenada por Sua
Excelência (como Líder). DSF 15/6/2011 p. 23548.
•• Considerações acerca da necessidade da elaboração de políticas
públicas para o desenvolvimento do semiárido nordestino. DSF
21/6/2011 p. 24774.
•• Comemoração aos 16 anos da Rede Vida de Televisão. DSF
22/6/2011 p. 24847.
•• Análise histórica das políticas públicas adotadas com vistas ao desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil. DSF 22/6/2011 p. 24964.
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•• Avaliação do "Pacto da Infância no Semiárido", projeto que se insere na política do governo de redução das desigualdades regionais
(como Líder). DSF 1/7/2011 p. 26563.
•• Voto de pesar, minuto de silêncio e levantamento da Sessão pelo
falecimento do Senador Itamar Franco. DSF 5/7/2011 p. 26856.
•• Registro de realização hoje pela manhã, no Plenário do Senado Federal, da Sessão Especial em homenagem ao Dia da Independência
da Bahia. DSF 6/7/2011 p. 27046.
•• Comemoração ao Dia da Independência da Bahia. DSF 6/7/2011
p. 26873.
•• Destaque para a sanção, pela Presidente da República, hoje, de lei
que institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS; e outros
assuntos. DSF 7/7/2011 p. 27366.
•• Associando-se à homenagem ao ex-Ministro Dante de Oliveira.
DSF 7/7/2011 p. 27435.
•• Registro do transcurso, hoje, do Dia Nacional do Engenheiro Florestal; e outros assuntos (como Líder). DSF 13/7/2011 p. 28954.
•• Registro do falecimento do Sr. João da Costa Falcão, fundador do
Jornal da Bahia, ocorrido na última quarta-feira, em Salvador. DSF
2/8/2011 p. 30704.
•• Alegria pelos avanços obtidos a partir da Lei Maria da Penha, que
completa, no próximo domingo, cinco anos de vigência; e outro
assunto. DSF 4/8/2011 p. 31298.
•• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006,
"Lei Maria da Penha". DSF 5/8/2011 p. 31338.
•• Registro da realização ontem de reunião da CPI do Tráfico de Pessoas, na cidade de Salvador; e outro assunto. DSF 10/8/2011 p. 31979.
•• Registro dos dez anos da Lei 10.261, de abril de 2001, que teve como
objetivo adequar e humanizar o tratamento aos cidadãos que sofrem
de transtornos mentais; e outros assuntos. DSF 11/8/2011 p. 32395.
•• Satisfação com a ampliação dos investimentos, na área de educação
em nível superior, feitos pelo Governo Federal no Estado da Bahia;
e outros assuntos. DSF 18/8/2011 p. 34199.
•• Reverência à memória do cineasta, ator e escritor Glauber Rocha,
pela passagem dos trinta anos de seu falecimento. DSF 24/8/2011
p. 33964.
•• Considerações acerca do turismo no Brasil, por ocasião de importantes eventos sobre o tema ocorridos no último fim de semana na
Bahia. DSF 31/8/2011 p. 35629.
•• Registro da realização, em Salvador, do I Encontro Nacional sobre
Álcool e outras Drogas; e outros assuntos. DSF 1/9/2011 p. 36003.
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•• Registro de viagem feita por Sua Excelência, ontem, às cidades de
Palmas de Monte Alto e Carinhanha, na Bahia, onde participou de
diversos eventos; e outros assuntos. DSF 7/9/2011 p. 36699.
•• Homenagem ao Dr. Luiz de Pinho Pedreira da Silva, pelo transcurso dos seus 95 anos de vida; e outros assuntos. DSF 21/10/2011
p. 43242.
•• Apelo ao Conselho Nacional de Justiça para que sejam tomadas
providências contra as concessões judiciais que autorizam o trabalho
infantil; e outros assuntos. DSF 26/10/2011 p. 43930.
•• Registro da realização, na última quinta-feira, no Estado da Bahia,
de audiência pública da CPI do ECAD; e outros assuntos. DSF
1/11/2011 p. 44844.
•• Homenagem pelo transcurso, hoje, dos 510 anos da Baía de Todos
os Santos; e outro assunto (como Líder). DSF 2/11/2011 p. 44990.
•• Preocupação com as dificuldades por que passa a Cidade de Salvador, abatida por fortes chuvas nos últimos dias. DSF 11/11/2011 p.
46953.
•• Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, o Dia de
Zumbi dos Palmares, o Ano Internacional dos Afrodescendentes,
os vinte e três anos da Fundação Cultural Palmares, um ano de
vigência do Estatuto da Igualdade Racial, bem como homenagear
o ex-Senador Abdias do Nascimento. DSF 22/11/2011 p. 47960.
•• Homenagem ao economista Rômulo Almeida pelo transcurso dos
vinte anos de seu falecimento; e outro assunto. DSF 25/11/2011 p.
48727.
•• Saudação à inauguração, hoje, no Complexo Industrial de Camaçari,
na Bahia, da fábrica de aerogeradores para a produção de energia
eólica; e outros assuntos. DSF de 1/12/2011 p. 50559.
•• Alerta para a condição das crianças e adolescentes no Brasil; e outros
assuntos. DSF de 2/12/2011 p. 51217
•• Registro do transcurso, hoje, do Dia Nacional de Mobilização
dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. DSF de
7/12/2011 p. 52012
PROPOSIÇÕES:
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PEC 64/2011, de 06/7/2011 – Altera o parágrafo único do art. 7o da
Constituição da República Federativa do Brasil, para assegurar aos
trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

PLS 102/2011, de 22/3/2011 – Inscreve o nome de Sóror Joana Angélica de Jesus, no Livro dos Heróis da Pátria.

PLS 20/2011 de 10/2/2011 – Complementar – Altera a redação do § 2o
do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com o
objetivo de determinar que as despesas com cultura não sejam objeto
de limitação de empenho e movimentação financeira.
PLS 21/2011, de 10/2/2011 – Complementar – Altera a redação do §
2o do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com
o objetivo de determinar que as despesas com meio ambiente não
sejam objeto de limitação de empenho e movimentação financeira.
PLS 272/2011, de 18/5/2011 – Altera os arts. 126, 129 e 130 da Lei no
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para estabelecer
a remição da pena pelo estudo.
PLS 381/2011, de 5/7/2011 – Altera a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a jornada de trabalho, remuneração
do serviço extraordinário e do adicional sobre o trabalho noturno do
empregado doméstico e seguro-desemprego.
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PLS 191/2011 de 26/4/2011 – Altera o art. 65 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, para assegurar ao empregado doméstico o benefício
do salário-família.

PLS 587/2011, de 20/9/2011 – Cria o Fundo Nacional de Apoio à
Pessoa com Deficiência.
PLS 620/2011, de 4/10/2011 – Acrescenta inciso X ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, para permitir a ausência do trabalhador ao serviço por um dia a cada seis meses para comparecimento às
reuniões escolares dos seus filhos, mediante comprovante de comparecimento à escola.
PLS 621/2011, de 4/10/2011 – Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para assegurar, às pessoas com deficiência, a reserva de vagas em programas
de qualificação profissional.
PLS 622/2011, de 4/10/2011 – Altera a Lei no 12.249, de 11 de junho
de 2010, para modificar os parâmetros de renegociação das dívidas
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oriundas de operações de crédito rural lastreadas em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE.
PLS 631/2011, de 6/10/2011 – Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho
de 1990, para dispor sobre o Conselho Tutelar.
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PLS 636/2011, de 17/10/2011 – Complementar – Dispõe sobre a
possibilidade de amortização ou liquidação antecipada de operações
de crédito e de arrendamento mercantil.
PLS 657/2011, de 26/10/2011 – Altera a Lei no 10.233, de 5 de junho
de 2001, que "dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário
e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências", para dispor
sobre veículos utilizados no transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros sob regime de fretamento ou com fins
turísticos.
PLS 66/2011, de 24/2/2011 – Denomina "Engenheiro Vasco Filho"
o trecho da BR-324 que liga os Municípios de Salvador e Feira de
Santana, na Bahia.
PRS 45/2011, de 29/9/2011 – Institui no Senado Federal a Comenda
Senador Abdias Nascimento e dá outras providências.
PRS 46/2011, de 4/10/2011 – Institui no Senado Federal a Comenda
Dorina Gouveia Nowill e dá outras providências.
RAS 34/2011, de 3/8/2011 – Requeiro, nos termos do art. 58, § 2o,
inciso III da Constituição Federal combinado com o arts. 93, II, e 100
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência
Pública, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais – CAS, com
o objetivo de debater ações que viabilizem o combate à Doença Falciforme no Brasil, sendo os convidados indicados posteriormente pelos
Senhores Senadores perante a Secretaria dessa Comissão.
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RAS 38/2011, de 17/8/2011 – Em aditamento ao requerimento
34/2011 CAS solicito que a audiência pública para debater ações que
viabilizem o combate à doença falciforme no Brasil seja realizada em
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

RAS 56/2011, de 16/11/2011 – Com fundamento no disposto no
art. 58, § 2o, inciso II da Constituição Federal, combinado com o
art. 93, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro,
em aditamento ao Requerimento aprovado na Comissão de Assuntos Sociais – CAS, para realização de Audiência Pública, com vistas a
instruir o Projeto de Lei do Senado no 443, de 2009, que estabelece a
duração máxima da jornada de trabalho do farmacêutico, a inclusão do
seguinte convidado: Sr. Humberto Luiz Ribeiro da Silva, Secretário
de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior – MDIC.
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RAS 55/2011, de 16/11/2011 – Com fundamento no disposto no
art. 58, § 2o, inciso II da Constituição Federal, combinado com o art.
93, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão de Assuntos
Sociais – CAS, com vistas a instruir o Projeto de Lei do Senado no
443, de 2009, que Estabelece a duração máxima da jornada de trabalho do farmacêutico, com a participação dos seguintes convidados: –
Presidente Executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácia
– ABRAFARMA; – Senhor Márcio Pochmann, Presidente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; – Representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos – FENAFAR; – Representante do
Ministério do Trabalho e Emprego; e – Representante do Conselho
Federal de Farmácia.

RCE 12/2011, de 5/4/2011 – Com fulcro no art. 58, § 2o, II, da Constituição Federal, e nos arts. 90, II, e 93, II, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a realização de audiência pública, no âmbito
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para celebrar o
centenário de nascimento do artista Carybé e debater a importância
de sua obra. Ademais, sugiro que figurem, entre as autoridades convidadas para palestrar na referida ocasião: a Sra. Solange Bernabó, filha
do artista e dirigente do Instituto Carybé; o Sr. Antônio Risério, poeta, tradutor, ensaísta, antropólogo e pesquisador baiano; o Sr. Albino
Rubim, Secretário de Cultura do Estado da Bahia; o Sr. Juan Pablo
Lohlé, Embaixador da Argentina no Brasil.
RCE 31/2011, de 24/5/2011 – Requeiro, nos termos regimentais, seja
apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do
ex-Senador Abdias do Nascimento, apresentando condolências à família.
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RCE 8/2011, de 22/3/2011 – Requeiro, 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 Audiência
Pública no âmbito desta Comissão, com a finalidade de debater a
aquisição de direitos de transmissão de jogos de futebol profissional
realizados no Brasil nas diversas modalidades de mídia, com a presença
dos seguintes convidados: o Presidente da Confederação Brasileira
de Futebol – CBF, Sr. Ricardo Terra Teixeira, o Presidente do Clube
dos 13, Sr. Fábio André Koff, e representantes dos canais de televisão
aberta.
RDH 146/2011, de 1/11/2011 – Aditamento ao Requerimento no
145-CDH, de 2011, para incluir direitos sobre liberdade de crença,
dos idosos, negros, indígenas, pessoas com deficiências, crianças e
adolescentes e pessoas LGBT's.
RDH 81/2011, de 2/6/2011 – Requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, com vistas a expor as diretrizes da
política nacional sobre drogas para os próximos anos.
RDR 18/2011, de 14/6/2011 – Requeiro, 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 Audiência
Pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, a ser realizada em duas reuniões, sendo a primeira com
representantes do Governo e a segunda com representantes do trade
turístico, com a finalidade de debater o Plano Nacional de Turismo,
com a presença dos seguintes convidados para a primeira reunião: o
Presidente da EMBRATUR, a Secretária Nacional de Políticas de
Turismo e o Presidente da FORNATUR; e para a segunda reunião:
o Sr. João Luiz dos Santos Moreira da Confederação Brasileira de
Convention e Visitors Bureaux, o Sr. Enrico Fermi Torquato da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, o Sr. Carlos Alberto
Amorim Ferreira da Associação Brasileira de Agências de Viagem –
ABAV, o Sr. Ricardo Amaral da Associação Brasileira de Cruzeiros
Marítimos – ABREMAR, o Sr. Moacyr Roberto Tesch Auersvald,
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – CONTRATUH, e o Sr. Alexandre Sampaio de Abreu, da
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.
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RDR 20/2011, de 17/8/2011 – Requeiro, nos termos do art. 58, § 2o,
II da Constituição Federal, combinado com os arts. 90, II e V, e 93, II,

RDR 21/2011, de 23/8/2011 – Requeiro, 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 participação desta
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, no Ciclo de Audiências Públicas Conjuntas, com a Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE e a Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI,
Requerimento no 58, de 2011 – CAE, aprovado em 16 de agosto de
2011, e Requerimento no 46, de 2011 – CI, aprovado em 11 de agosto
de 2011, para debater a repartição dos royalties de petróleo entre os
entes da Federação Brasileira.
RDR 22/2011, de 23/8/2011 – Requeiro, 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 Audiência Pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo – CDR, com a finalidade de debater a política tributária de
incentivo ao turismo, com a presença de representantes do Governo
e da sociedade civil.
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do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência
Pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, com a finalidade de debater a promoção do Brasil no
exterior, com a presença dos seguintes convidados: o Sr. Flavio Dino
de Castro e Costa, Presidente da EMBRATUR – Instituto Brasileiro
de Turismo, e o Sr. Domingos Leonelli Neto, Presidente do FORNATUR – Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo.

RDR 23/2011, de 23/8/2011 – Requeiro, 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 Audiência
Pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, com a finalidade de debater o turismo rural, com a presença dos seguintes convidados: a Sra. Andreia Roque, Presidente do
IDESTUR – Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural; o Sr.
Francisco Garcez, Presidente da ABRATURR – Associação Brasileira
de Turismo Rural; Ricardo Martini Moesch, Diretor, Departamento
de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério
do Turismo; e Silvio França Torres – Secretário de Habitação do Estado de São Paulo.
RDR 25/2011, de 20/9/2011 – Requeiro, nos termos do art. 58, § 2o,
inciso III da Constituição Federal combinado com o art. 90, inciso
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III, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado a
comparecer a esta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal o Presidente da Petrobras Biocombustível, Sr.
Miguel Rossetto, para debater a ampliação da produção e do consumo
de biocombustível no Brasil, especialmente no Nordeste.
RDR 7/2011, de 16/3/2011 – Requeiro, nos termos do art. 58, § 2o,
inciso III da Constituição Federal combinado com o art. 90, inciso
III, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado a
comparecer a esta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
do Senado Federal, o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Turismo, Sr. Pedro Novais, com vistas a expor os programas e planos
de governo para os próximos anos.
RQE 63/2011, de 30/8/2011 – Requer a participação da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR no Ciclo de Audiências
Públicas Conjuntas da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE e
da Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI para debater a repartição dos royalties do petróleo entre os entes da Federação brasileira,
em aditamento ao Requerimento no 58 de 2011-CAE.
RQS 1.062/2011, de 24/8/2011 – Requer, nos termos regimentais, seja
apresentado Voto de Pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual
Enio Mendes, ocorrido no dia 18 de agosto de 2011.
RQS 1.254/2011, de 17/10/2011 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenho
de missão parlamentar nos dias 16 e 17 de outubro de 2011, a fim de
participar de audiência pública no Estado de São Paulo destinada a
investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil no
período de 2003 a 2011.
RQS 1.278/2011, de 19/10/2011 – Destaque, para votação em separado, da Emenda no 39 – PLEN, ao PLS no 448, de 2011.
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RQS 1.287/2011, de 20/10/2011 – Requer, nos termos do art. 40,
combinado com o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no dia 27 de outubro de
2011, com o fim de participar, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito – Supostas Irregularidades no ECAD – CPIECAD,
de Audiência Pública na cidade de Salvador – BA.

RQS 1.472/2011, de 1/12/2011 – Requerem, nos termos do art. 199
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial do Senado, no dia 6 de agosto de 2012, destinada a reverenciar
a memória do escritor Jorge Amado, pela passagem dos 100 anos de
seu nascimento, ocorrido em 10 de agosto de 1912.
RQS 1523/2011, de 7/12/2011 – Desapensamento de matérias – Projeto de Lei do Senado no 20, de 2011-Complementar, dos Projetos de
Lei do Senado nos 150, de 2005-Complementar; 90, de 2007-Complementar; e 21, de 2011-Complementar.
RQS 162/2011, de 2/3/2011 – Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial
do Senado, no dia 21 de novembro de 2011, destinada a homenagear
o Dia Nacional da Consciência Negra, bem como o Dia de Zumbi
dos Palmares.
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RQS 1.383/2011, de 21/11/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso pelo transcurso do cinquentenário da Universidade Católica de Salvador.

RQS 163/2011, de 2/3/2011 – Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial
do Senado, no dia 4 de julho de 2011, destinada a homenagear o Dia
da Independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho de 1823.
RQS 238/2011, de 17/3/2011 – Desarquivamento do PLC No 107,
de 2006.
RQS 239/2011, de 17/3/2011 – Desarquivamento do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006.
RQS 404/2011, de 12/4/2011 – Requer, nos termos regimentais, seja
apresentado voto de pesar pelo falecimento da Senhora Aracy Moebius
de Carvalho Guimarães Rosa, ocorrido no dia 3 de março de 2011,
aos 102 anos.
RQS 431/2011, de 20/4/2011 – Requer, com fundamento no art. 50, §
2o, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores informações sobre
o brasileiro Alexandre de Souza Silva, condenado no Reino Unido à
pena de 10 anos pelo crime de conspiração.
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RQS 620/2011, de 31/5/2011 – Requer, nos termos regimentais, voto
de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento
do Professor e Economista Osmar Sepúlveda, aos 72 anos de idade.
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RQS 67/2011, de 11/2/2011 – Requer, nos termos do art. 40, § 1o,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão no exterior, como representante do Senado Federal, na Feira "ITB Berlin 2011", em Berlim, Alemanha, e comunica,
em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, desse Regimento,
que se ausentará do País, no período de 8 a 14 de março de 2011, para
o desempenho dessa missão.
RQS 761/2011, de 21/6/2011 – Requerem, nos termos do art. 160 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja o período do expediente da
sessão do dia 23 de agosto de 2011 destinado a reverenciar a memória
do cineasta, ator e escritor Glauber Rocha pela passagem dos 30 anos
de seu falecimento, ocorrido em 22 de agosto de 1981.
FONTES CONSULTADAS:
Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: out. 2010.

Lúcia Vânia
Lúcia Vânia Abrão
PSDB – Goiás

Profissão: Jornalista
Nascimento: 15/10/1944, Cumari/GO
Filiação: Abdala Abrão e Rita Gonçalves Abrão
Filhos: Ana Carla, Carlos Frederico e George Henrique
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Comunicação Social, Goiânia/GO (1979 a 1982).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – GO
Suplentes: 1o – Ione Borges Ribeiro Guimarães e 2o – Maria Luiza de Aquino Machado.
Eleita com 1.496.559 votos.
Titular nas Comissões: Serviços de Infraestrutura – Presidente (17/3/2011-); Assuntos Sociais (17/2/2011-); Relações Exteriores e Defesa Nacional (2011); Direitos
Humanos e Legislação Participativa (2011); Subcomissões Permanentes: Amazônia e da Faixa de Fronteira (2011); Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde
(23/3/2011-); Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz (11/2/2011-); Reforma
Política (16/2/2011-); Suplente nas Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania
(27/5/2011-); Desenvolvimento Regional e Turismo (17/2/2011-); Subcomissão
Permanente da Amazônia (24/3/2011-); Temporária Externa para realizar visita in
loco à Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR (29/3/2011-).

Senadora – 1o/2/2003 a 31/1/2011 – GO
Suplentes: 1o – Antonio Faleiros Filho e 2o – Marlucio Pereira da Silva.
Eleita no pleito de outubro de 2002 pelo PSDB com 1.057.358 votos (22,81% dos
votos válidos).
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Líder do Bloco Parlamentar da Minoria (2007); 1a Vice-Líder do PSDB (2007); 2a
Vice-Líder do PSDB (2003-2005, 2009-2010); 7a Vice-Líder do Bloco Parlamentar
da Minoria (2009-2010).
Titular nas Comissões: Agricultura e Reforma Agrária (2005-2006 e 2009); Assuntos Econômicos (2005-2006); Assuntos Sociais – Presidente (2003-2005); Constituição, Justiça e Cidadania (2007-2010); Desenvolvimento Regional e Turismo – Presidente (2007-2008); Direitos Humanos e Legislação Participativa (2003, 2005-2007);
Educação, Cultura e Esporte (2009); Meio Ambiente, (2005-2006 e 2009); Relações
Exteriores e Defesa Nacional (2003-2005); Subcomissões Permanentes: Ciência
e Tecnologia – Vice-Presidente (2005-2006); Trabalho e Previdência (2005-2009);
Permanente do Idoso (2005-2007); Defesa do Emprego e da Previdência Social
(2009-2010, 2011-); Temporária Externa Bispo Luiz Cappio (2007-2008); Temporária Interna Novo Pacto Federativo no Brasil (2009); Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude – Presidente (2003-2004); Comissões Mistas: de Controle
de Atividades de Inteligência (2007); Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional – Vice-Presidente (2003-2005), Presidente (2010); Especial
da Consolidação Legislativa (2003-2007); CPI das ONGs – Vice-Presidente (20072008); CPMI da Emigração Ilegal (2005); CPMI Exploração Sexual (2003-2006);
Conselhos: Ordem do Congresso Nacional (2007); Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (2003-2009) – Vice-Presidente (2009); Suplente nas Comissões: Agricultura
e Reforma Agrária (2005); Constituição, Justiça e Cidadania (2006); Direitos Humanos e Legislação Participativa (2003-2005 e 2007-2009); Meio Ambiente (2005);
Relações Exteriores e Defesa Nacional (2005-2006); Desenvolvimento Regional e
Turismo (2005-2007); Educação, Cultura e Esporte (2003-2009); Assuntos Econômicos (2003-2005 e 2008); Assuntos Sociais (2009); Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (2007); Ato Conjunto no 1/2005 (2005); Temporária do Ano
da Mulher (2004); Especial do Ano Internacional da Mulher Latino-Americana
(2005-2006); Representativa do Congresso Nacional (2004, 2009-2010); CPMI da
Terra (2003-2006); CPI das ONGs(2006); Subcomissões: Permanente de Assuntos
Sociais das Pessoas com Deficiência (2005-2007); Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude (2005-2007); Comissões Mistas de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor, Fiscalização e Controle (2007-2008); Especial da Reestruturação
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional (2005); Externa Rito das Medidas Provisórias (2004-2005).

Deputada Federal – 1o/2/1999 a 31/1/2003 – GO
Vice-Líder do PSDB, 1999/2000 e 2002.
Deputada Federal – 1o/2/1991 a 31/1/1995 – GO
Congresso Revisor.
Deputada Federal – 1o/2/1987 a 31/1/1991 – GO
Constituinte.
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Presidente da Fundação Nossa Senhora de Lourdes de Goiânia (1974
e 1978); Presidente da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG
(1975-1979); Presidente da Fundação São Sebastião Colinas de Goiás (1976-1978); Fundadora e Coordenadora do Programa Semana
do Folclore e Artesanato, Goiânia/GO (1974-1978); Presidente da
Comissão Fundadora dos Centros Sociais Urbanos de Goiânia, Anápolis, Jataí, Santa Helena, Piracanjuba e Porto Nacional (1976/1978);
Conselho Consultivo da Fundação Abrinq – Save the Children (2011).
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
A Constituição e o Poder Judiciário, Palestrante OAB, Brasília/DF
(1985); A Constituinte e o Menor, A Educação e a Constituinte,
PMDB Mulher, Palestrante, Juizado de Menores, FUNABEM, FEBEM, Brasília/DF (1985); Parlamentarismo e o Sistema Eleitoral,
UFG, Goiânia/GO (1991); Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
UFG, Goiânia/GO; LDB, Emendão, UFG, Goiânia/GO (1991); Parlamentarismo e Sistema Eleitoral, Fac. de Porangatu/GO (1991); X
Congresso Estadual de Vassouras e I Encontro Nacional de Presidentes de Câmaras Municipais e Secretários de Mesas Diretoras, Caldas
Novas/GO (1992); Problemas do Meio Ambiente no Brasil – Qualidade de Vida e Desenvolvimento, ADESG, Goiânia/GO (1993); Política Nacional de Assistência Social, FUNDAP, São Paulo/SP (1995);
XV Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/
RS (1995); III FONSEAS, Campo Grande/MS (1995); O Câncer de
Mama no Alvo da Moda, Associação Nacional de Combate ao Câncer,
Goiânia/GO (1995); Conferência Regional sobre Assistência Social,
Florianópolis/SC (1995); Política de Assistência Social, Prefeitura Municipal, Campos Belos/GO (1995); A Política de Assistência Social e
as Ações da Secretaria Nacional de Assistência, ADESG, Goiânia/GO
(1995); Filosofia e Aspectos Fundamentais da Lei Orgânica de Assistência Social, Brasília/DF (1995); Conferência Nacional de Assistência
Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Brasília/DF (1995);
MERCOSETI – Encontro do MERCOSUL sobre a Terceira Idade,
Florianópolis/SC (1995); Encontro Assistência do Benefício de Prestação Continuada, Brasília/DF (1996); Fórum Regional para Implemen-
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CARGOS PÚBLICOS:
Secretária Nacional de Assistência Social, Ministério da Previdência
e Assistência Social, Brasília (1995-1998).
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tação das Ações da Política Nacional do Idoso, Associação Nacional
de Gerontologia, Fortaleza/CE (1996); Seminário Internacional sobre
Envelhecimento Populacional, Uma Agenda para o Fim do Século,
Brasília/DF (1996); Seminário A Pessoa Portadora de Deficiência e
a Assistência Social, Belo Horizonte/MG (1996); Painel A Cidadania da Criança, Um Compromisso de Todos, Campo Grande/MS
(1996); Oficina de Trabalho, Mínimos Sociais, Brasília/DF (1997); V
Fórum Nacional de Gerontologia, Fortaleza/CE, (1997); LXVI ENIC,
Brasília/DF (1997); I Painel sobre Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção do Trabalho do Adolescente na II Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Brasília/DF (1997); Seminário Desenvolvimento Econômico e Social da Amazônia, Belém/PA
(1997); O Problema da Dívida Social Brasileira, ADESG, Goiânia/
GO (1997); Seminário Portador de Deficiência, Portador de Cidadania, Brasília/DF (1997); Secretária Nacional de Assistência Social na
Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil, Oslo, Noruega (1997); Controle Social e Vigilância Sanitária, ANVISA, Brasília/
DF (6/4/2004); XVI Fórum Nacional, Economia do Conhecimento,
Crescimento, Sustentabilidade e Inclusão Social, Instituto de Altos
Estudos, INAE, Rio de Janeiro/RJ (17 a 20/5/2004); Atuação dos Agentes do Controle Social, Projeto Diálogo Público, Seminário Controle Social e Cidadania, Apresentação, TCU, Goiânia/GO (3/6/2004);
I Mostra de Saúde e II Encontro de Equipes da Saúde da Família,
Perspectivas das questões trabalhistas dos profissionais do programa
Saúde da Família, Ceres/GO (16/9/2004); Encontro de Mulheres do
Entorno Sul do DF, A Saúde da Mulher, Valparaíso/GO (24/9/2004);
III Fórum Postura Mulher, A Mulher e a Conquista de Cidadania,
Goiânia/GO (8/3/2005), Fórum PANROTAS (2009); III Fórum Nacional de Saúde Ocular (2008); Congresso e Feira Centro-Oeste de
Hotelaria, Bares e Restaurantes, Goiânia/GO (2008); PSDB Mulher,
Encontro de Lideranças Femininas, Belo Horizonte/MG (2009); Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, Goiânia/GO (2009); 1o Fórum de Debate
das Mulheres Parlamentares do Estado de Goiás, Goiânia/GO (2009);
Fórum da Maioridade Penal, Goiânia/GO (2009); II Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial, Goiânia/GO (2009); I Fórum
Nacional PSDB Mulher, Brasília/DF (2009); Seminário “O PSDB e
as Políticas Sociais”, João Pessoa/PB (2009); II Fórum Municipal da
Mulher, Valparaíso/GO (2009); 38o Congresso da União de Mocidade
das Assembleias de Deus (2010); 1o Seminário Corte a Burocracia,
Goiânia/GO (2010);Conferencista: Curso de Atualização da Mulher

MISSÕES NO EXTERIOR:
Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil, Oslo/Noruega (1997); Conferência Mundial de Mulheres Parlamentares sobre a
Proteção de Crianças e Adolescentes, Roma/Itália (2004).
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Cidadã de Porto Nacional, Colinas de Goiás, Anhanguera, Ivolândia,
Formosa/GO, Acreúna, Goiandira, Maiporã, Aparecida de Goiânia,
Mutunópolis, Maurilândia, Uruaçu e Rianópolis, CM, GO; Presidente de Honra, Associação Cristã Feminina, Goiânia/GO (1974-1978);
Patronesse da Fundação de Artes Cênicas de Goiânia/GO (1985); Diploma pela Colaboração Especial à Consolidação dos Ideais e das Causas Municipais, Tribunal de Contas, GO (1989); Medalha do Mérito
Mauá, Ministério dos Transportes, Brasília/DF (1989); Personalidade
Política do Ano de 1989, Câmara Municipal, Uruaçu/GO; Destaque
Deputada Federal de 1990, Câmara Municipal, Catalão/GO; Congressista do Ano de 1990, Clube de Repórteres Políticos do Estado de
Goiás, Goiânia; Melhor Deputada Federal de 1990, União dos Vereadores do Estado de Goiás; Certificado de Mérito e Reconhecimento,
Centro de Tecnologia Mineral, Rio de Janeiro/RJ; Medalha O Pacificador, Ministério do Exército, Brasília/DF (1990); Medalha Ordem
do Mérito de Tocantins, Grã-Cruz, Governo do Estado, Palmas/TO
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(1987); I Seminário Municipal do Vale do São Patrício, Constituição e
Constituinte, UFG, Goiânia/GO (1987); I Encontro de Extensionista
da EMATER, GO (1987); A Mulher na Sociedade Brasileira, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiânia/GO (1987); A Presença
da Mulher na Sociedade Brasileira, Condição, Situação e Perspectivas, ADESG, Goiânia/GO (1987); O Menor na Sociedade Brasileira,
ALGO, Goiânia/GO (1987); Lineamentos das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Faculdades de Ciências Econômicas de Anápolis/
GO (1989); Palestrante Dia Internacional da Mulher, ALGO, Goiânia/
GO (1988); IV Encontro Regional da Mulher, Anápolis/GO (1988);
Encontro da Mulher Rural, Uruanã/GO (1988); Gestão Democrática
para o Desenvolvimento, Mineiros/GO; A Presença da Mulher na
Constituinte, ADESG, Goiânia/GO (1988); Constituinte 88, Uma
Experiência Democrática, Citybank, Rio de Janeiro/RJ (1988); Os
Direitos da Mulher na Legislação Ordinária, Associação Cristã de Goiás, Goiânia (1989); Câmara de Reflexões Municipalistas: Associação
Goiana de Municípios, Goiânia/GO (1991).
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(1991); Medalha Ordem do Mérito Dom Bosco, Tribunal Regional
do Trabalho, Brasília/DF (1997); Medalha Ordem do Mérito de Mato
Grosso, Grande Oficial, Governo do Estado; Comenda da Ordem do
Mérito de Goiás (2005); Homenagem da Associação das Empresas
de Reciclagem do Estado de Goiás (ASCICLO) durante inauguração
da entidade (2005); “Pelo reconhecimento da liderança na aprovação
da Lei de Biossegurança no Congresso Nacional” – Associação Nacional de Biossegurança, ANBIO (2005); “Defensor da Defensoria”
– Associação Nacional dos Defensores Públicos da União – ANDPU
(2006); “Pela defesa das carreiras de Procuradores do Estado”, Associação Nacional dos Procuradores do Estado de Goiás (2006); “Símbolo
do Conselho Superior do Parlamento Russo”, Comitê Superior do
Parlamento Russo (2007); Troféu CBO 2007, Congresso Brasileiro de Oftalmologia (2007); Troféu “O Turismo abre as Portas para
as Mulheres”, Confederação Nacional do Comércio (2007); Grande Medalha da Inconfidência, Governo do Estado de Minas Gerais
(2007); Grande-Oficial da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho,
Tribunal Superior do Trabalho (2007); Mérito da Assistência Social
Gercina Borges Teixeira, Organização das Voluntárias de Goiás – OVG
(2007); Ordem Anhanguera do Mérito Judiciário do Trabalho – Grau
de Grande Cruz, Tribunal Regional do Trabalho, 18a Região/GO
(2007); “Amiga dos Trabalhadores”, Fórum dos Trabalhadores para o
Desenvolvimento do Estado de Goiás (2008); Ordem do Mérito da
Justiça Militar – STM (2008); Ordem do Mérito Militar, Grã-Cruz,
Exército Brasileiro (2008); Mérito Municipalista Vereador Messias
de Souza Costa, Associação Goiana dos Municípios – AGM (2008);
Medalha do Mérito Econômico, Conselho Regional de Economia, 18a
Região (2008); Medalha do Mérito do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2008); Grã-Cruz da Polícia Militar de Goiás (2008); Troféu
“Personalidade Amiga do Consumidor na Responsabilidade Social”,
Movimento das Donas de Casa e Consumidor do Estado de Goiás
(2008); Título de Benfeitora da Ordem e o Diploma de Honra ao
Mérito da Inspetoria Litúrgica concedidos pela Maçonaria Filosófica
do Rito Escocês do Estado de Goiás (2008); Prêmio Hercúlea, PSDB
Mulher, GO (2008); Certificado de Honra ao Mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Câmara Municipal de Luziânia/
GO (2008); “Pelo reconhecimento à sua contribuição para sensibilizar
as autoridades de saúde pública e a sociedade brasileira sobre a importância do exame para a prevenção do câncer de mama”, Colégio
Brasileiro de Radiologia da Santa Casa de Misericórdia/RJ (2009);
Título Sócio Honorário, Associação dos Rondonistas do Estado de

TRABALHOS PUBLICADOS:
Saúde, da gestação à velhice: uma ação para cada idade. Brasília: J. Seabra,
1989. 1 v. il.
PRONUNCIAMENTOS:
•• Agradecimentos ao Senador Magno Malta pela homenagem à mulher brasileira. DSF 12/3/2003 p. 3209.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 13/3/2003
p. 250.
•• Interpelação ao Sr. Ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, sobre a reforma da Previdência Social. DSF 21/3/2003 p. 4252.
•• Registro da entrega do Prêmio Mário Covas para o Prefeito Empreendedor, ano-base de 2002, pelo SEBRAE, ao prefeito Haroldo
Naves, de Campos Verdes, Goiás. DSF 27/3/2003 p. 4850.
•• Entrega da segunda premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz. DSF 28/3/2003 p. 4937.
•• Interpela o Sr. Antônio Palocci, Ministro de Estado da Fazenda,
sobre a Reforma Tributária. DSF 283/2003 p. 4986.
•• Equívocos na implantação de programas sociais pelo Governo Federal. DSF 10/4/2003 p. 7045.
•• Exaltação ao trabalho a ser desenvolvido, a partir de amanhã, pela
Subcomissão Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. DSF 16/4/2003
p. 7792.
•• Indignação pela suspensão de repasses de verbas do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ocorrida em alguns Estados.
Retrospectiva das ações do PETI que possibilitaram a redução do
trabalho infantil. DSF 24/4/2003 p. 8470.
•• Interpelação ao Ministro de Estado da Justiça, Sr. Márcio Thomaz
Bastos. DSF 25/4/2003 p. 8560.
•• Preocupação com o fechamento de gerências do INSS, especialmente a da cidade de Anápolis/GO (como líder). DSF 30/4/2003
p. 9059. REP DSF 21/5/2003 p. 12212.
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Goiás (2009); Diploma de Honra ao Mérito da Academia Feminina
de Letras e Artes de Goiás (2009); Certificado de Responsabilidade
Social da Federação das Pestalozzi do Estado de Goiás (2009); Prêmio
do Mérito Legislativo, Interlegis – Senado Federal (2009); Prêmio “Os
Melhores da Política 2009”, Revista Fala Prefeito (2010).
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•• Problemas ocorridos na prestação de serviços públicos na cidade de
Baliza/GO, decorrentes de assentamento instalado naquele Município. DSF 15/5/2003 p. 11261.
•• Cobranças de resposta do Ministro da Saúde a pedido de ajuda
para a manutenção do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia/GO. DSF
28/5/2003 p. 13214.
•• Agradecimentos ao Senador Tião Viana pela interferência junto ao
Ministério da Saúde em prol do Hospital do Câncer de Goiânia/GO.
Compromissos de Sua Excelência por ocasião de sua eleição à presidência da Comissão de Assuntos Sociais. Convite para audiência
pública a ser realizada amanhã naquela Comissão, com a participação do Ministro do Trabalho e do jornalista Gilberto Dimenstein,
para tratar do tema Segurança e Trabalho para a Juventude. DSF
29/5/2003 p. 13314.
•• Inclusão social dos jovens e adolescentes. DSF 30/5/2003 p. 13713.
•• Considerações sobre o projeto ambiental desenvolvido em Santa
Helena de Goiás – GO. DSF 6/6/2003 p. 14419.
•• Preocupação da classe empresarial com os efeitos da Reforma Tributária na região Centro-Oeste. DSF 11/6/2003 p. 14941.
•• Transcrição de matérias publicadas no jornal O Estado de S. Paulo,
edição do último dia 6: "Sem terra ocupam prefeitura em Pernambuco" e "Reforma no Pontal exclui novos acampados". Reflexão
sobre a participação feminina na política, a propósito da realização,
no Senado Federal, do Primeiro Encontro de Mulheres Parlamentares dos Países de Língua Portuguesa. DSF 12/6/2003 p. 15112.
•• Cobranças ao Governo Federal das promessas de campanha para a
melhoria do salário-mínimo. DSF 13/6/2003 p. 15222.
•• A importância do encontro de prefeitos e prefeitas tucanos que se
realiza hoje em Brasília. DSF 18/6/2003 p. 15803.
•• Comentários sobre declarações do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. DSF 19/6/2003 p. 15903.
•• Críticas ao novo decreto que dispõe sobre as políticas públicas no
setor das telecomunicações. DSF 21/6/2003 p. 15949.
•• Considerações sobre a síntese de indicadores sociais, divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. DSF
24/6/2003 p. 16096.
•• Comentários à matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
em 15 de junho do corrente, que trata da questão agrária no País,
destaca que o MST está se mobilizando para pressionar o governo
Lula a iniciar um processo de Reforma Agrária maciço no País. DSF
25/6/2003 p. 16218.
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•• Homenagem aos 15 anos de fundação do PSDB, que serão completados amanhã. DSF 25/6/2003 p. 16205.
•• Cobranças de uma política de Reforma Agrária para o país. DSF
26/6/2003 p. 16331.
•• Comentários à matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, na
edição de 20 de junho do corrente, sobre ocupação de terras pelo
MST. DSF 2/7/2003 p. 16840.
•• Comentários sobre o Programa Primeiro Emprego, lançado nesta
semana pelo Governo Federal. Voto de pesar pelo falecimento do
Dr. Hélio de Brito (como líder). DSF 3/7/2003 p. 16924.
•• Destaca os avanços sociais brasileiros apontados no relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas. DSF 9/7/2003 p. 17328.
•• Transcrição dos artigos: "Polícia retira sem terra de engenho em PE",
publicado na Folha de S.Paulo, em 4 do corrente, e "MST acusa dirigente da UDR de ser mandante", jornal O Globo, em 5 do corrente.
DSF 10/7/2003 p. 17639. REP DSF 16/7/2003 p. 18177.
•• Comentários sobre as matérias "Frei Betto crítica 'bandidos' que
atacam sem terra" e "Governo descarta intervenção direta da PF",
publicadas no jornal O Estado de S. Paulo. DSF 11/7/2003 p. 17788.
•• Defende atenção especial ao Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI. DSF 11/7/2003 p. 17749.
•• Transcrição de matérias publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo
e Jornal do Brasil, que tratam da situação de tensão que permeia a
questão agrária no Brasil. DSF 12/7/2003 p. 17902.
•• Solicita a inserção nos Anais do Senado dos artigos intitulados "Governo não tem projeto", "Sem Movimento, um fenômeno em PE" e
"Novo Grupo diz que já poder fazer 35 invasões", todas publicados
no jornal O Globo de 6 de julho do corrente ano. DSF 15/7/2003
p. 18015.
•• Satisfação com aprovação de projeto de lei que retorna o pagamento
do salário-maternidade na própria empresa e não mais nos postos
do INSS. DSF 16/7/2003 p. 18173.
•• Considerações sobre matéria publicada no jornal O Popular de hoje:
"Produtores pedem socorro". DSF 17/7/2003 p. 18384.
•• Comentários ao Programa de Diversidade na Universidade, destinado a promover a equidade e a diversidade na educação superior
para afrodescendentes e indígenas. DSF 18/7/2003 p. 18683.
•• Críticas ao contingenciamento de recursos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. DSF 22/7/2003 p. 19348.
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•• Transcurso do décimo terceiro aniversário, em 13 de julho último,
da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. DSF
23/7/2003 p. 19464.
•• Ressalta os esforços do Congresso Nacional para a votação do
projeto que restringe o porte e a comercialização de armas. DSF
24/7/2003 p. 19641.
•• Comentários sobre o artigo "Agropecuária – olhando o futuro", de
autoria do agrônomo Xico Graziano. DSF 25/7/2003 p. 20139.
•• Comentários sobre matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 18 do corrente, intitulada "Novo presidente do SBPC
afirma que Amaral desmontou ministério". DSF 26/7/2003 p. 20470.
•• Comentários sobre as matérias: "Aniversário no escuro", publicada no jornal O Popular e "Projeto emperrado", publicada no jornal
Correio Braziliense. DSF 1/8/2003 p. 20911.
•• Destaca o artigo "Tirando o corpo fora", da jornalista Dora Kramer,
da sua coluna do Jornal do Brasil, em 31 de julho de 2003. DSF
5/8/2003 p. 22152.
•• Defesa da participação dos prefeitos municipais na discussão envolvendo a reforma tributária e o repasse do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). DSF 6/8/2003 p. 22201.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto Marinho. DSF 8/8/2003 p. 22693.
•• Considerações a respeito da matéria "Produtor rural começa reação
às invasões de terra em Goiás", publicada no jornal O Popular, edição
de 8 do corrente. DSF 9/8/2003 p. 23029.
•• Realização do terceiro encontro do Mercosul sobre a Terceira Idade.
Avanços na condução de programas voltados para a terceira idade no
Governo Fernando Henrique Cardoso. DSF 12/8/2003 p. 23073.
•• Comentários sobre a matéria "Um gesto que pode salvar", publicada
na Revista Veja, edição de 20 de agosto de 2003. DSF 19/8/2003 p.
24026.
•• Associa-se às manifestações de pesar prestadas no Plenário do Senado Federal, pelo falecimento do diplomata Sérgio Vieira de Mello.
DSF 20/8/2003 p. 24337.
•• Transcrição de artigo do Diretor da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, intitulado "Bolsa-Escola e Fome Zero", jornal Correio
Braziliense. DSF 23/8/2003 p. 24877.
•• Realização de Audiência pública, amanhã, na Comissão de Assuntos
Sociais para debater a fusão das empresas aéreas TAM e Varig. DSF
27/8/2003 p. 25039.
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•• Transcrição de matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 24 do corrente, intitulada "Pode entrar que a escola é sua". DSF
28/8/2003 p. 25213.
•• Realização de audiência, na Comissão de Assuntos Sociais, com
vista a analisar a proposta de fusão das empresas aéreas TAM e Varig. Prestações de contas dos trabalhos realizados pela Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal. DSF 29/8/2003 p. 5259.
•• Críticas à redução de investimentos sociais previstos no Orçamento
da União para o ano de 2004. DSF 4/9/2003 p. 26086.
•• Comentários ao artigo publicado na revista Veja, de 13 de agosto do
corrente, sob título "Dois pesos, duas medidas". DSF 10/9/2003 p.
26615.
•• Importância dos medicamentos genéricos. DSF 11/9/2003 p. 26709.
•• Comentários à matéria intitulada "Celso Furtado critica taxas elevadas", publicada no jornal O Globo, em 19 de agosto último. DSF
11/9/2003 p. 26726.
•• Comentários sobre a matéria "Venda no comércio atinge 7 meses
de queda", publicada no jornal Folha de S.Paulo, em 14 de agosto do
corrente. DSF 12/9/2003 p. 27006.
•• Participação em audiência pública da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para a discussão da proposta de Reforma da
Previdência. DSF 12/9/2003 p. 26999.
•• Considerações sobre a proposta de Reforma da Previdência. DSF
13/9/2003 p. 27084.
•• Cumprimentos ao Senador Mão Santa pelo recebimento da Condecoração Soberana Ordem do Mérito Empreendedor Juscelino
Kubitschek. DSF 13/9/2003 p. 27082.
•• Exploração sexual de crianças e adolescentes. DSF 17/9/2003 p.
27228.
•• Considerações a respeito de denúncia sobre gestão dos recursos
do microcrédito em Goiás (como líder). DSF 18/9/2003 p. 27482.
•• Parabeniza a decisão do Conselho Nacional de Autorregulamentação publicitária, CONAR, por rever as normas éticas que norteiam
a publicidade de bebidas alcoólicas. Comenta matéria publicada no
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 12 de setembro do corrente,
sob título "Emprego industrial cai pelo quinto mês em SP". DSF
19/9/2003 p. 28092.
•• Artigo do jornal O Estado de S. Paulo, em 7 do corrente, sob o título
"Governo vai relançar Banco da Terra de FHC". DSF 20/9/2003 p.
8469.
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•• Posicionamento do Governo com relação aos programas sociais
(como líder). DSF 20/9/2003 p. 28466.
•• Comentários sobre matéria publicada no jornal Correio Braziliense,
edição de 4 do corrente, intitulada "Conquista Ameaçada". DSF
23/9/2003 p. 28568.
•• Cumprimenta o autor e os relatores do Estatuto do Idoso e saúda
a presença de grupos de idosos do Distrito Federal. DSF 24/9/2003
p. 28652.
•• Considerações a respeito do Estatuto do Idoso. DSF 24/9/2003 p.
28765.
•• Destaque para a matéria publicada no jornal Diário da Manhã, sobre
pesquisa supervisionada pela Superintendência de Políticas de Atenção Integrada à Saúde – SPAIS da Secretaria de Saúde do Estado de
Goiás, que aponta números elevados e preocupantes referentes ao
contato precoce da criança com o álcool. DSF 25/9/2003 p. 28963.
•• Posicionamento a favor de uma militância intransigente contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Apresentação de projeto
de lei que propõe comunicação obrigatória de casos de maus-tratos
contra crianças e adolescentes ao conselho tutelar da localidade onde
se praticarem tais violações. DSF 26/9/2003 p. 29178.
•• Destaque à matéria do jornal Correio Braziliense a respeito de pesquisa da Unesco sobre escolas públicas de qualidade; e à coluna da
jornalista Eliane Cantanhêde, do jornal Folha de S.Paulo, intitulada
"Passado e futuro". DSF 27/9/2003 p. 29495.
•• Comentários à matéria "Desemprego de 20% é o maior desde 1985",
publicada no jornal Diário da Manhã, edição de 26 do corrente. DSF
30/9/2003 p. 29591.
•• Análise da reportagem da jornalista Cecília Aires, publicada no jornal O Popular, de Goiânia, sob título "Dinheiro curto para Goiás",
que aborda a situação caótica em que se encontram as rodovias
federais que cortam o Estado. DSF 1/10/2003 p. 29691.
•• Desencontro entre o discurso do PT na campanha e as ações tomadas no Governo. DSF 2/10/2003 p. 29838.
•• Comemoração, no último sábado, dos 50 anos de existência da Rede
Record de Televisão. DSF 3/10/2003 p. 30115.
•• Transcrição de matéria publicada no jornal O Popular, edição de 3 do
corrente, a respeito da melhoria dos indicadores sociais do Estado
de Goiás nos últimos dez anos. DSF 4/10/2003 p. 30353.
•• Comentários à matéria do jornal O Globo de 5 de outubro último,
referente à difícil situação dos agricultores de Campo Alegre, em
Goiás. DSF 8/10/2003 p. 30692.
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•• Divergências e polêmicas relacionadas à Reforma Tributária. DSF
11/10/2003 p. 31239.
•• Comentários ao artigo do jornal Folha de S.Paulo, publicado em
primeiro de outubro do corrente, intitulado "Embrulhado e Feliz".
DSF 15/10/2003 p. 31388.
•• Solicita transcrição nos Anais do Senado de artigo do jornal Folha de
S.Paulo, em 18 de setembro do corrente, intitulado "Nada de novo".
DSF 16/10/2003 p. 31837.
•• Comentários à matéria do jornal O Popular intitulada "Goiânia tem
maior centro de pesquisa de tomate do mundo", publicada no dia
17 do corrente. DSF 21/10/2003 p. 32945.
•• Aumento da carga tributária. DSF 23/10/2003 p. 33176.
•• Importância da cidade de Goiânia como polo de turismo e de negócios. DSF 24/10/2003 p. 33352.
•• Comemoração de 70 anos de fundação da cidade de Goiânia. DSF
25/10/2003 p. 33762.
•• Comentários à matéria intitulada "Sem terra de MS protestam para
ingressar no Fome Zero", publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
de 10 de outubro do corrente. DSF 29/10/2003 p. 34072.
•• Perspectivas de investimentos alemães no Estado de Goiás. DSF
29/10/2003 p. 33954.
•• Defesa da aprovação, pelo Plenário, do projeto de lei que visa a
acabar com a impunidade contra as agressões físicas sofridas pelas
mulheres, já apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais. Questão
do tráfico de mulheres brasileiras para Portugal. DSF 30/10/2003
p. 34156.
•• Apoio à imediata criação do FUNDOESTE – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e da ADCO – Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. DSF de 1/11/2003 p. 34703
•• Análise do programa de Fome Zero do Governo Lula. DSF de
5/11/2003 p. 35265.
•• Comentários à matéria publicada no Jornal do Brasil, edição de 3
do corrente, intitulada "Burocracia atrapalha Fome Zero". DSF de
6/11/2003 p. 35583.
•• Considerações sobre a Reforma Tributária do Governo. DSF de
7/11/2003 p. 35784.
•• Solicita a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de matéria intitulada "Dulci: área social teve avanço limitado", publicada no jornal O
Globo, de 28 de outubro do corrente ano. DSF de 7/11/2003 p. 35640.
•• Desrespeito do INSS ao Estatuto do Idoso. DSF de 8/11/2003 p.
35983.
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•• Transcurso dos 180 anos do Poder Legislativo brasileiro, destacando a sua trajetória histórica e suas funções primordiais. DSF de
14/11/2003 p. 36983.
•• Preocupação com o aumento do trabalho infantil no País (como
líder). DSF de 20/11/2003 p. 37978.
•• Destaque à matéria publicada hoje no jornal Correio Braziliense, referente à Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. DSF de
25/11/2003 p. 38575.
•• Homenagem aos pais da jovem Liana Friendebach, assassinada recentemente em São Paulo. A violência contra a mulher. DSF de
26/11/2003 p. 38653.
•• Transcrição de artigo Correio Braziliense, sobre o aumento do desemprego e queda da renda do trabalhador. DSF de 29/11/2003 p. 39384.
•• Realização da quarta Conferência Nacional da Assistência Social
e comemorações dos 10 anos da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. Comentários ao artigo "Abandono injustificável", jornal Correio Braziliense, edição de 26 de novembro último. DSF de
10/12/2003 p. 40615.
•• Destaca matéria do jornal Folha de S.Paulo da edição de hoje sobre
o relatório da UNICEF "Situação da Infância e Adolescência Brasileira". DSF de 13/12/2003 p. 41134.
•• Comentários à matéria de O Globo, edição de 12 de novembro,
intitulada "Poucos são beneficiados pelo Primeiro Emprego". DSF
de 16/12/2003 p. 41340.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "O governo invade as agências", jornal O Estado de S. Paulo, edição de 4 de dezembro do corrente. DSF de 17/12/2003 p. 41725.
•• Transcrição de artigo do jornal Folha de S.Paulo, edição de 21 de
abril de 1993, de autoria do Senador José Richa, a respeito do presidencialismo e do parlamentarismo. DSF de 18/12/2003 p. 42034.
•• Transcrição do texto intitulado "Trabalho infantil", jornal Folha de
S.Paulo, edição de 20 de novembro último. DSF de 18/12/2003 p.
42014.
•• Análise do primeiro ano do Governo Lula. DSF de 20/12/2003 p.
42297.
•• Comentários à matéria "A reforma que não aconteceu", publicada no
jornal Estado de Minas, edição de 21 do corrente. DSF de 23/12/2003
p. 42821.
•• Reforma ministerial. Ingerência política no Instituto Nacional do
Câncer (INCA). (como Lider) DSF 21/1/2004 p. 763.
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•• Importância da presença do Ministro da Saúde no plenário do Senado Federal, no dia 4 de fevereiro. Considerações sobre o impacto
da crise da Parmalat na economia de municípios brasileiros. DSF
22/1/2004 p. 1055.
•• Posicionamento do PSDB com relação à tramitação da "PEC parelela" à reforma da Previdência (como Líder). DSF 23/1/2004 p. 1141.
•• Retorno de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Ineficiência do
modelo do PT na geração de empregos. DSF 29/1/2004 p. 1619.
•• Comentários à declaração do Secretário do Tesouro Nacional, Sr.
Joaquim Levy, sobre o superávit fiscal. DSF 30/1/2004 p. 1855.
•• Críticas à política social do governo Lula. DSF 4/2/2004 p. 2594.
•• Considerações sobre a Lei de Falências. Necessidade de que seja
solucionada a questão da Parmalat, em especial no Estado de Goiás.
DSF 7/2/2004 p. 3241.
•• Desemprego no Brasil. DSF 11/2/2004 p. 3744.
•• Lançamento do Projeto Escola Saudável. DSF 28/5/2004 p. 16647.
•• Corte de 80% no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
DSF 12/2/2004 p. 3896.
•• A nova "Lei de Falências". DSF 14/2/2004 p. 4337.
•• Registro do aniversário da TV Senado. DSF 6/2/2004 p. 2952.
•• Comentários às matérias: "Drama jovem" e "Programa ainda está
engatinhando", publicadas nos jornais O Globo e O Estado de S.
Paulo, respectivamente, edições do dia 2 do corrente. DSF 3/3/2004
p. 5539.
•• Transcrição nos Anais da matéria: "Emergência na Embrapa", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 18 de fevereiro último.
DSF 4/3/2004 p. 5641.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Abrão,
ontem, em Goiânia. DSF 5/3/2004 p. 5690.
•• 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. 223.
•• Abordagem sobre a necessidade da instalação da CPI dos Bingos.
DSF 11/3/2004 p. 6596.
•• Comentários sobre o artigo "O governo não está dando certo", de
autoria do jornalista Villas-Bôas Corrêa, publicado no Jornal do Brasil, edição de 3 do corrente. DSF 11/3/2004 p. 6679.
•• O risco da obesidade. Registro do artigo intitulado "A receita anticrise de FFHH", de autoria do colunista Elio Gaspari, publicado
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no jornal O Globo, de 22 de fevereiro do corrente. DSF 12/3/2004
p. 6784.
•• Descontentamento com o resultado da reunião da CCJ de ontem,
em que uma CPI foi prejudicada. Pesar pelo atentado ocorrido na
Espanha ontem. DSF 13/3/2004 p. 6908.
•• Alerta da desmontagem do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti) pelo governo federal. DSF 19/3/2004 p. 7783.
•• Notícia publicada no jornal Folha de S.Paulo em que a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) cobra mudança na política
econômica. Alerta sobre as consequências das greves que se espalham pelo País. DSF 20/3/2004 p. 7904.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do Presidente da Câmara
Municipal de Balneário Camboriú, vereador Antônio Manoel Soares Santa. DSF 24/3/2004 p. 8047.
•• Necessidade de equilíbrio, por parte do Senado Federal, na apreciação do projeto que trata da Lei da Biossegurança. DSF 31/3/2004
p. 8828.
•• Defesa de autonomia para a Defensoria Pública da União. DSF
1/4/2004 p. 8928.
•• Análise do parecer do Senador Sibá Machado, sobre o Plano Plurianual (PPA), aprovado hoje pela Comissão de Orçamento. DSF
2/4/2004 p. 9124.
•• Defesa da inclusão, no texto da proposta de emenda à Constituição
que concede autonomia às Defensorias Públicas dos Estados e do
Distrito Federal, de dispositivo que concede o mesmo tratamento
à Defensoria da União. DSF 7/4/2004 p. 9552.
•• Transcurso hoje do Dia Mundial da Saúde. Surpresa com recente
propaganda do governo federal, na qual é anunciada a distribuição de 1.480 ambulâncias por todo o País, criticando a iniciativa
governamental. Inconsistência na política nacional de saúde. DSF
8/4/2004 p. 9782.
•• Comentários ao artigo "Quem é quem", de autoria da colunista
Eliane Catanhêde, publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 23 de
março último. DSF 8/4/2004 p. 9822.
•• Paralisação do Programa "Primeiro Emprego", ressaltando a necessidade de sua reavaliação. DSF 13/4/2004 p. 9928.
•• Comentários sobre matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil,
de hoje, intitulada "Governo Lula tem saldo negativo com BID e
BIRD". DSF 14/4/2004 p. 10165.
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•• Comentários sobre pesquisa de indicadores sociais realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. DSF
15/4/2004 p. 10257.
•• Satisfação com a promulgação, hoje, da Emenda Constitucional no
43, que prorroga, por 10 (dez) anos, a aplicação, por parte da União,
de percentuais mínimos do total dos recursos destinados à irrigação
nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste. DSF 16/4/2004 p. 10349.
•• Declarações do Ministro José Dirceu sobre a questão ética na condução da política econômica brasileira. Denúncias envolvendo os
programas sociais do Governo passado. DSF 17/4/2004 p. 10450.
•• Preocupação com o tratamento que o governo federal tem dado à
reforma agrária e com a ocupação de terras pelo MST. Comentários
ao editorial de hoje, do jornal O Estado de S. Paulo, que questiona a
afirmação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, que o governo não cederá à pressão do MST. DSF 21/4/2004
p. 10740.
•• Conflito entre índios e garimpeiros no Estado de Rondônia. Questão do desemprego no Estado de São Paulo. DSF 24/4/2004 p. 10894.
•• Preocupações com o aumento do desemprego e decepção com o
novo valor do salário-mínimo. DSF 30/4/2004 p. 11729.
•• Cumprimentos ao prefeito municipal de Santo Antônio da Barra-GO e dirigentes do banco Bradesco e dos Correios, pela implantação do Banco Postal. DSF 6/5/2004 p. 12266.
•• Realização, no início de junho, na cidade de Goiás, do sexto Festival
Internacional de Cinema Ambiental – Fica. DSF 14/5/2004 p. 14163.
•• Remessa ao Legislativo, pelo governo federal, de projetos de lei com
o mesmo teor de matérias que já tramitam nas Casas do Congresso
Nacional. DSF 15/5/2004 p. 14601.
•• Homenagem ao Dia do Assistente Social, comemorado no último
dia 15. DSF 18/5/2004 p. 14921.
•• Anúncio pelo Presidente Lula da segunda mudança na legislação
do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os
Jovens. DSF 19/5/2004 p. 15020.
•• Participação no décimo sexto Fórum promovido pelo Instituto
Nacional de Estudos Superiores. Inclusão digital no Brasil. Defesa da introdução de linguagens multimídias nas escolas. DSF
22/5/2004 p. 15722.
•• Comentários a artigo publicado ontem no jornal O Estado de S.
Paulo intitulado: "Biotecnologia e fome". DSF 27/5/2004 p. 16277.
•• Crescimento dos índices de desemprego. Exclusão digital dos professores. DSF 29/5/2004 p. 16724.
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•• Congratulações ao governo pelo fim da exigência da CND para
repasses de recursos públicos a entidades filantrópicas. Comenta
matéria da Gazeta Mercantil de ontem, sobre o microcrédito. DSF
2/6/2004 p. 16924.
•• Audiência pública realizada ontem na Comissão de Assuntos Sociais para instruir o projeto que trata da lei de Biossegurança. DSF
4/6/2004 p. 17288.
•• Transcrição do artigo intitulado "Condutor conduzido", de autoria da jornalista Miriam Leitão, publicado no jornal O Globo. DSF
5/6/2004 p. 17488.
•• Considerações sobre a questão ambiental no país. DSF 9/6/2004
p. 17758.
•• Criação de grupo de trabalho, reunindo 14 ministérios, para elaborar políticas públicas voltadas para a juventude. DSF 12/6/2004
p. 18071.
•• Argumentos utilizados pelo governo federal para afirmar que o
Programa Bolsa Família complementa o salário-mínimo. Saudação
aPrefeito de Formosa/GO pelo trabalho desenvolvido na erradicação
do trabalho infantil. DSF 19/6/2004 p. 18851.
•• Críticas à mudança na metodologia das pesquisas para apuração
dos dados da produção industrial e do PIB no primeiro trimestre
do ano. DSF 22/6/2004 p. 19011.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-governador Leonel
de Moura Brizola. DSF 23/6/2004 p. 19051.
•• Repúdio ao desrespeito do governo aos parlamentares da Oposição,
preteridos na liberação de recursos do Orçamento. DSF 30/6/2004
p. 19960.
•• Comentários à matéria "Cidades dos aliados de Lula recebem mais
verba federal", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de hoje.
DSF 6/8/2004 p. 25035.
•• Críticas ao Programa Farmácia Popular. DSF 20/8/2004 p. 27273.
•• Dificuldades no andamento dos trabalhos da Comissão de Assuntos
Sociais. DSF 25/8/2004 p. 27568.
•• Reunião na Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste para
recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco (como Líder). DSF 26/8/2004 p. 27641.
•• Comentários à afirmação do Presidente Lula durante viagem ao
Gabão, sobre a permanência de um presidente por 37 anos no poder.
DSF 31/8/2004 p. 28250.
•• Transcurso dos 25 anos da Lei da Anistia. DSF 1/9/2004 p. 28664.
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•• Participação de Sua Excelência, no último dia 17 de setembro, representando a Comissão de Assuntos Sociais, da primeira Mostra
de Saúde e do segundo Encontro de Equipes de Saúde da Família,
do município de Ceres, em Goiás. DSF 22/9/2004 p. 30046.
•• Comemoração da data da promulgação da Constituição de 1988,
ressaltando as grandes conquistas da Carta para o país (como Líder).
DSF 6/10/2004 p. 361285.
•• Apresentação de projeto de lei para a criação do Dia Nacional da
Mamografia. DSF 15/10/2004 p. 31315.
•• Transcrição de artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "Combate a trabalho infantil perde prioridade", de autoria da
jornalista Lisandra Paraguassú, sobre o combate ao trabalho infantil
pelo Governo Lula. DSF 28/10/2004 p. 33436.
•• Transcrição do Especial Cidadania, publicado pelo Jornal do Senado,
sobre os programas sociais federais em execução. DSF 5/11/2004
p. 35202.
•• Registro das reivindicações dos agentes comunitários de Saúde de
todo o Brasil que estão reunidos desde ontem em Brasília. DSF
11/11/2004 p. 35920.
•• Preocupação com as diversas formas de violência contra as crianças
e os adolescentes. DSF 17/11/2004 p. 36514.
•• Comemoração, no próximo dia 20, do Dia da Consciência Negra,
data que assinala também o aniversário de morte de Zumbi dos
Palmares, em 1695. DSF 20/11/2004 p. 37384.
•• Comemoração do dia internacional para eliminação da violência
contra a mulher. DCN 25/11/2004 p. 2276.
•• Visita à Comissão de Assuntos Sociais de Delegação do Comitê de
Ecologia da Assembleia Federal da Federação Russa. DSF 3/12/2004
p. 40254.
•• Homenagem ao centenário de nascimento do jornalista Roberto
Marinho. DSF 9/12/2004 p. 41501.
•• Comemoração dos 11 anos da promulgação da Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS. DSF 9/12/2004 p. 41589.
•• Cumprimentos à médica sanitarista e pediatra Zilda Arns, fundadora
da Pastoral da Criança. DSF 10/12/2004 p. 41918.
•• Considerações sobre os programas sociais do Governo Federal. DSF
11/12/2004 p. 42183.
•• Análise dos bons resultados alcançados pelo setor agrícola, especialmente na Região Centro-Oeste. DSF 15/12/2004 p. 43178.
•• Balanço dos trabalhos realizados pela Comissão de Assuntos Sociais
no ano de 2004. DSF 16/12/2004 p. 43766.
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•• Transcurso dos 56 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. DSF 18/12/2004 p. 44006.
•• A violência no país decorrente dos conflitos agrários. DSF 25/2/2005
p. 3190.
•• Registo de encontro de produtores rurais em Goiás, que resultou
na elaboração da Carta do Centro-Oeste. DSF 3/3/2005 p. 4011.
•• Vitória do Brasil na Organização Mundial do Comércio por considerar indevidos os subsídios concedidos pelos Estados Unidos aos
seus produtores de algodão. DSF 8/3/2005 p. 4419.
•• Participação de Sua Excelência no terceiro Fórum Postura Mulher,
realizado em Itumbiara/GO. DSF 12/3/2005 p. 4919.
•• Comemoração dos vinte anos da redemocratização do Brasil. DSF
16/3/2005 p. 5086.
•• Homenagem à memória do Deputado Luís Eduardo Magalhães,
na data de seu quinquagésimo aniversário. DSF 17/3/2005 p. 5188.
•• Lamenta que a política nacional para a juventude, lançada pelo presidente Lula, não tenha saído do papel. DSF 24/3/2005 p. 6275.
•• Registro de artigo intitulado "Números do desgoverno", publicado
no Jornal do Brasil, em 21 de março do corrente. DSF 29/3/2005 p.
6559.
•• Saudações sobre a decisão do governo de desistir da Medida Provisória 232, de 2004. Manifestação contra gastos públicos e aumento
da carga tributária em 2004. DSF 30/3/2005 p. 6748.
•• Considerações acerca da morte da paciente terminal norte-americana Terri Shiavo, ocorrida hoje. Destaque a projeto de lei de autoria
de Sua Excelência que promove o apoio psicológico-emocional a
parentes de enfermos nos hospitais. DSF 1/4/2005 p. 7087.
•• Comentários ao artigo intitulado "O PT e uma outra história", de
autoria de Marco Villa, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 22 de março último. DSF 2/4/2005 p. 7335.
•• Considerações sobre o pontificado do Papa João Paulo II. Declaração de solidariedade ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. DSF
7/4/2005 p. 7796.
•• Considerações sobre o Mal de Chagas. DSF 6/4/2005 p. 7460.
•• Comentário sobre matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo:
"Após checagens, cadastro único tucano é aprovado por ministério". DSF 8/4/2005 p. 8089.
•• Testemunho da lisura do comportamento do Sr. Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central do Brasil. Importância de feiras do
setor agropecuário que se realizam no interior do Estado de Goiás.
DSF 9/4/2005 p. 8472.
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•• Inserção nos Anais da Casa do artigo do jurista Dalmo de Abreu
Dallari: "Nada pelo Social", publicado no Jornal do Brasil, edição de
9 de abril. DSF 12/4/2005 p. 8670.
•• Solicita apoio para aprovação de projeto de lei de autoria de Sua
Excelência que propõe a inclusão da equoterapia entre os tratamentos alternativos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). DSF
14/4/2005 p. 9093.
•• Lançamento pela Fundação Getúlio Vargas do novo Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC – 3 I). DSF 15/4/2005
p. 9342.
•• Comemoração do quadragésimo quinto aniversário de Brasília. DSF
21/4/2005 p. 9922.
•• Registro de matéria intitulada "Após pressão, governo libera R$400
milhões para reforma", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 8 de abril do corrente. DSF 26/4/2005 p. 10123.
•• Lançamento, pela Fundação Getúlio Vargas, do Índice de Preços ao
Consumidor da Terceira Idade (IPC-3I). DSF 29/4/2005 p. 12678.
•• Transcrição de matéria intitulada "Derrota na disputa pela OMC
pode afetar articulação em Doha", publicada no jornal Valor Econômico, edição de 18 do corrente. DSF 30/4/2005 p. 12858.
•• Homenagem ao Trabalhador pela passagem do Dia Mundial do
Trabalho. DSF 3/5/2005 p. 13010.
•• Comemoração dos 40 anos de atividade da Rede Globo de Televisão.
DSF 4/5/2005 p. 13050.
•• Transcrição de matérias, nos Anais do Senado Federal, intituladas:
"Brasil não vota na OMC e recebe críticas", publicado no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 28 de abril do corrente; e "Eleição de
diretor não teve voto do Itamaraty", publicada no jornal Valor Econômico, edição de 28 de abril do corrente. DSF 6/5/2005 p. 13489.
•• Análise de editorial publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de primeiro do corrente, intitulado "Outra visão da Alca". DSF
7/5/2005 p. 13748.
•• Comentários ao artigo do advogado tributarista Ives Gandra Martins
da Silva publicado no jornal Folha de S.Paulo, intitulado "Tributos e
benesses do poder". DSF 12/5/2005 p. 14376.
•• Congratulações ao pronunciamento do Senador Cristovam Buarque sobre os acontecimentos ocorridos ontem na sessão plenária
da Casa. Sugestões da Organização Internacional do Trabalho para
que o Brasil, a Argentina e o México adotem políticas mais ativas
para o enfrentamento do desemprego. DSF 20/5/2005 p. 15844.
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•• Registro do artigo intitulado "Síndrome de Hobin Hood", de autoria
do articulista Tales Alvarenga, publicado na revista Veja, edição de
18 de maio do corrente. DSF 20/5/2005 p. 15858.
•• Satisfação com a entrada em vigor, no próximo mês, da Lei de Recuperação de Empresas. DSF 28/5/2005 p. 16505.
•• Comemoração dos 60 anos de criação do Tribunal Superior Eleitoral. DSF 2/6/2005 p. 16934.
•• Registro de artigo intitulado "A agenda presidencial", de autoria do
professor Marco Antônio Villa, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 18 de maio do corrente. Reflexão sobre notícia publicada
no jornal O Estado de S. Paulo, em hoje, a respeito do Programa Primeiro Emprego, criado pelo atual governo. DSF 3/6/2005 p. 17717.
•• Transcrição de matéria de autoria do jornalista Josias de Souza, intitulada "A última do Lula: um plano de metas para o ano 2022",
publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 29 de maio último.
DSF 4/6/2005 p. 17835.
•• Comemoração do Dia Mundial pela Erradicação do Trabalho Infantil. DSF 11/6/2005 p. 19349.
•• Comentários a artigo de autoria do jornalista Gilberto Dimenstein
intitulado "Análise: O Brasil vai bem, obrigado". Saudação ao Senador César Borges pela candidatura ao cargo de Presidente da CPI
dos Correios. DSF 16/6/2005 p. 19968.
•• Comentários ao artigo "Lula sob a luz da História", publicado no
jornal O Globo, edição de hoje. DSF 18/6/2005 p. 20294.
•• Congratulações à Sra. Dilma Rousseff pela assunção na Casa Civil
do governo federal. Questionamentos sobre a criação da Secretaria
da Juventude. DSF 23/6/2005 p. 20606.
•• Posicionamento da Oposição a respeito da instalação de CPI. Importância da CPI que investigará a emigração ilegal. DSF 25/6/2005
p. 20950.
•• Considerações sobre o artigo intitulado "O nome da crise", de autoria do jornalista Jânio de Freitas, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 29 de maio último. DSF 25/6/2005 p. 20957.
•• Registro do artigo intitulado "A corrupção em nossa história", de
autoria do articulista Boris Fausto, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 4 de junho do corrente. DSF 30/6/2005 p. 21434.
•• Registro da passagem dos 50 anos da Companhia Energética de
Goiás – Celg. DSF 18/8/2005 p. 28218.
•• Importância dos trabalhos realizados pela CPMI da Emigração Ilegal. DSF 20/8/2005 p. 28524.
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•• Apresentação dos Temas da Agenda 21 Infantil pelas crianças e da
proposta da Conferência Criança Brasil no Milênio. DSF 24/8/2005
p. 28715.
•• Destaque à importância social do Orçamento da União, que constitui no instrumento legal da fonte de recursos para todas as políticas
públicas. DSF 25/8/2005 p. 28980.
•• Anúncio da sétima Convenção de Contabilidade de Goiás, cujo
tema será "A experiência e a visão da mulher como gestora de mudanças na política nacional". DSF 26/8/2005 p. 26108.
•• Registro do artigo "O outro Gushiken", publicado no jornal Folha
de S.Paulo de 2 de julho do corrente ano. Preocupação com notícias
veiculadas pela imprensa sobre o Banco Popular do Brasil e o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, segundo as
quais as iniciativas referidas não teriam ainda sido implementadas.
DSF 3/9/2005 p. 30099.
•• Comentários baseado na matéria intitulada "Sem vontade de gastar",
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 29 de agosto do
corrente. DSF 6/9/2005 p. 30183.
•• Registro da entrevista concedida pelo economista César Queiroz
Benjamim ao jornal O Estado de S. Paulo do último dia 19 de agosto,
intitulada "Ex-petista acusa Delúbio de usar FAT para financiar PT
nos anos 90". DSF 7/9/2005 p. 30403.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Nem prioridades são cumpridas", publicada no jornal Correio Braziliense, edição do dia 30 de
junho último. DSF 9/9/2005 p. 30492.
•• Extinção do Projeto Alvorada, destinado aos municípios de menor
IDH. DSF 16/9/2005 p. 31090.
•• Breve comentário baseado no artigo intitulado "Crise 'acompanha'
Lula na Guatemala", de autoria do jornalista Eduardo Scolese, publicado no jornal Folha de S.Paulo de 13 de setembro do corrente.
DSF 20/9/2005 p. 31364.
•• Registro da matéria intitulada "As ilusões do presidente", publicada
na seção Notas & Informações do jornal O Estado de S. Paulo, do dia
15 de setembro do corrente. DSF 21/9/2005 p. 31524.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "Muito status e pouca verba",
publicada no jornal Correio Braziliense do último dia 18 de setembro
do corrente. DSF 22/9/2005 p. 31675.
•• Registro da matéria intitulada "Bird vê armadilha da desigualdade
no país", publicada no jornal Folha de S.Paulo de 21 de setembro do
corrente. DSF 23/9/2005 p. 31778.
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•• Considerações sobre as reivindicações dos prefeitos que virão a Brasília nos próximos dias 27 e 28, em mobilização organizada pela
Confederação Nacional dos Municípios (CNM). DSF 24/9/2005
p. 31938.
•• Registro do artigo intitulado "Faltam empregos e sobram vagas",
de autoria do professor José Pastore, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 20 de setembro do corrente. DSF 24/9/2005
p. 32987.
•• Registro da matéria intitulada "Jovens lideram taxa de desemprego",
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 20 de setembro do
corrente. DSF 27/9/2005 p. 33067.
•• Reflexão sobre estudo publicado pelo Banco Mundial sobre a desigualdade social. DSF 28/9/2005 p. 33211.
•• Satisfação em razão do Presidente Renan Calheiros incluir uma
solução para as dívidas das prefeituras com o INSS, na chamada
"MP do Bem". DSF 29/9/2005 p. 33348.
•• Registro da matéria intitulada “Brasil crescerá menos que o mundo,
diz FMI”, publicada no jornal Folha de S.Paulo de 22 de setembro
do corrente. DSF 29/9/2005 p. 33380.
•• Registro de participação na reunião-almoço patrocinada pela Federação das Indústrias de Goiás, destinada à apresentação do anteprojeto
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, elaborado pelo Sebrae.
DSF 30/9/2005 p. 33500.
•• Comentário à decisão do presidente Lula de vetar diversos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006. DSF 30/9/2005
p. 33543.
•• Registro da entrega de pleito da Confederação Nacional de Agentes
Comunitários de Saúde ao Ministério da Saúde pela regularização
da contratação desses profissionais. DSF 6/10/2005 p. 34071.
•• Comentários à matéria intitulada "Má gestão afunda o Brasil", publicada no jornal Correio Braziliense do último dia 29 de setembro
do corrente. DSF 6/10/2005 p. 34178.
•• A greve das instituições federais de ensino superior e a situação da
agricultura brasileira. Importância da reunião, num só ministério,
de todos os programas sociais relativos aos jovens brasileiros. DSF
7/10/2005 p. 34307.
•• Transcrição de matéria intitulada "Menos investimentos", publicada
no jornal Correio Braziliense, edição de 4 do corrente. DSF 8/10/2005
p. 34616.
•• Registro das comemorações pela passagem do Dia das Crianças e
do Dia dos Professores. DSF 12/10/2005 p. 34952.
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•• Comentários à matéria intitulada "TCU encontra fundo de mais
de R$ 2 bi retido pela Fazenda", publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, em sua edição do dia 12 de outubro do corrente. DSF 14 10
2005 p. 35094.
•• Registro da matéria intitulada "Brasil parou na área social, diz José
Saramago", publicada no jornal Folha de S.Paulo em 15 de outubro
do corrente. DSF 20/10/2005 p. 35620.
•• Questão de ordem referente à decretação da perda do mandato do
Senador João Capiberibe. DSF 26/10/2005 p. 36191.
•• Registro da matéria intitulada "Lentidão no Rodoanel", publicada na
revista Exame, edição de 12 de outubro do corrente. DSF 27/10/2005
p. 37244.
•• Comentários sobre artigo intitulado "Os 'focalistas' e o Bolsa Família", publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 27 de outubro do
corrente. DSF 28/10/2005 p. 37456.
•• Alerta para a grave crise vivida pela maioria dos municípios brasileiros. DSF 02/11/2005 p. 37983.
•• Destaque para o lançamento da campanha do Fundo das Nações
Unidas para a Infância, UNICEF, que objetiva a erradicação do
trabalho infantil (como Líder). DSF 4/11/2005 p. 38109.
•• Registro da matéria intitulada "Tesourada na verba para jovens",
publicada no jornal Correio Braziliense, de 26 de outubro do corrente.
DSF 4/11/2005 p. 38142.
•• Registro do artigo intitulado "O panorama visto de cima do tapume", de autoria do jornalista José Nêumanne, publicado no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 19 de outubro último. DSF 5/11/2005
p. 38205.
•• Registro da inquietação que tem sido gerada na Comissão de Orçamento, em razão das negociações em torno da Lei Kandir. DSF
10/11/2005 p. 38725.
•• Registro da matéria intitulada "A propaganda é a alma do governo",
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 6 de novembro do
corrente. DSF 10/11/2005 p. 38810.
•• Comentários à matéria intitulada "Guaribas tem fome", publicada
no jornal Correio Braziliense, edição de 4 de novembro do corrente.
DSF 11/11/2005 p. 39164.
•• Registro da matéria intitulada "R$3,8 bi encalhados", publicada no
jornal Correio Braziliense, edição de 4 de novembro do corrente. DSF
15/11/2005 p. 39473.
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•• Registro da entrevista concedida pelo professor de sociologia da
USP Brasílio Sallum Jr. à Folha de S.Paulo, edição de 6 de novembro
do corrente. DSF 17/11/2005 p. 39799.
•• Registro da matéria intitulada "Menos de R$1 por dia", publicada
no jornal Correio Braziliense de 9 de outubro do corrente. A crise dos
transplantes no Brasil. DSF 22/11/2005 p. 40552.
•• Registro da matéria intitulada "Brasil é o septuagésimo primeiro em
qualidade da educação", publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 10 de novembro do corrente. DSF 23/11/2005 p. 40659.
•• As dificuldades das famílias que querem fazer doações de órgãos
a serem transplantados, bem como a aflição das famílias que deles
necessitam. DSF 25/11/2005 p. 41188.
•• Registro da matéria intitulada "Células que salvam vidas", publicada na revista Veja, edição de 23 de novembro do corrente. DSF
25/11/2005 p. 41217.
•• Registro da matéria intitulada "O Cade na berlinda", publicada na
revista Exame, edição de 23 do corrente. DSF 26/11/2005 p. 41297.
•• Alerta para a prática de fraudes nos empréstimos consignados com
desconto em folha de pagamentos aos aposentados e pensionistas
do INSS. Comentários à matéria intitulada "Gargalos na malha ferroviária", publicada no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição do
dia 21 de novembro do corrente. DSF 29/11/2005 p. 41577.
•• Registro do artigo intitulado "O Inep não é exceção", publicado na
seção Notas & Informações do jornal O Estado de S. Paulo em sua
edição de 24 de novembro do corrente. DSF 30/11/2005 p. 41870.
•• Saúda a assinatura de regulamentação da Lei do Menor Aprendiz.
DSF 1/12/2005 p. 42024.
•• Aplauso ao discurso do Senador Heráclito Fortes, solidarizando-se
com Sua Excelência em defesa do Deputado Xico Graziano. Preocupação com a queda do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e
a elevação da inadimplência do consumidor no setor de supermercados. DSF 2/12/2005 p. 42362.
•• Registro do artigo intitulado "Avanço no social", publicado na seção
Opinião do jornal O Globo, edição de 30 de novembro último. DSF
2/12/2005 p. 42371.
•• Apoio à aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei no 4.559, de
2004, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. DSF 9/122005 p. 43613.
•• Necessidade de erradicação do trabalho infantil. DSF 10/12/2005
p. 43685.
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•• Registro da matéria "Frustrações do Fome Zero", publicada no
jornal Correio Braziliense, edição de 28 de novembro último. DSF
10/12/2005 p. 43705.
•• Registro da matéria intitulada "O desencanto do amigo de Lula",
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 28 de novembro
do corrente. DSF 13/12/2005 p. 44010.
•• Registro da matéria intitulada "O grande salto", publicada pela revista Veja, edição de 7 de dezembro do corrente. DSF 14/12/2005
p. 44472.
•• Registro da matéria intitulada "Novas críticas ao governo brasileiro",
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 7 de dezembro do
corrente. DSF 15/12/2005 p. 44893.
•• Registro da matéria intitulada "FAO critica resultados do Fome
Zero", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 8 de dezembro corrente. DSF 16/12/2005 p. 45394.
•• Questão do desemprego entre os jovens. DSF 14/7/2006 p. 24356.
•• 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. 576.
•• Registro da matéria intitulada "Governo decepciona ONGs e não
ouve demandas sociais, diz estudo", publicada no jornal Folha de
S.Paulo, edição de 13 de dezembro de 2005. DSF 20/1/2006 p. 1338.
•• Registro de matéria intitulada "Reprovação atinge pilares do governo", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 15/12/2005.
DSF 21/1/2006 p. 1505.
•• Registro da matéria intitulada "Jovens seguem desamparados", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 15 de janeiro corrente.
DSF 24/1/2006 p. 1580.
•• Considerações sobre a chamada "Pec Paralela", no que se refere à
extensão da regra de transição para aposentadoria de professores.
DSF 26/1/2006 p. 2143.
•• Registro do editorial intitulado "Tapa-buraco na educação", publicado na seção Notas & Informações do jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 23 de janeiro corrente. DSF 27/1/2006 p. 2321.
•• Homenagem a Juscelino Kubitschek de Oliveira, pela passagem dos
50 anos de sua posse como Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil. DSF 1/2/2006 p. 2564.
•• Saudação ao pronunciamento do Senador José Agripino. Considerações sobre a Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, em
tramitação no Congresso. DSF 3/2/2006 p. 2977.
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•• Registro de matéria intitulada "País ainda está longe de cumprir
metas da ONU", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de
31 de janeiro último. DSF 4/2/2006 p. 3161.
•• Críticas ao "acordo social", defendido pelo Ministro da Fazenda
Antonio Palocci. DSF 8/2/2006 p. 3537.
•• Registro da participação de Sua Excelência no Seminário "Responsabilidade Social de Governos", "Diálogo Nacional entre Estados" realizado em Fortaleza/CE, no último final de semana. DSF 15/2/2006
p. 5094.
•• Considerações sobre problemas referentes à falta de consenso para
votação do Orçamento Geral da União de 2006. DSF 23/2/2006 p.
6223.
•• Alerta para a ilusão do denominado Programa de Farmácia Popular.
DSF 3/3/2006 p. 6664.
•• Análise da matéria publicada no jornal O Globo, intitulada "A fila dos
horrores para pedir o Bolsa Família". Redução dos recursos orçamentários destinados ao Ministério da Saúde. DSF 4/3/2006 p. 6758.
•• Reflexão sobre artigo intitulado "Desperta Brasil", de autoria do empresário Antônio Ermírio de Moraes, publicado no Jornal do Brasil,
edição de 5 de março corrente. DSF 7/3/2006 p. 6913.
•• Registro da matéria intitulada "Medida é exercício de demagogia
fiscal", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 8 de março
do corrente. DSF 9/3/2006 p. 7290.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e entrega dos Diplomas 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. 474.
•• Solidariedade à manifestação realizada em Brasília por aposentados
e pensionistas que lutam pelo reajuste de benefícios. DSF 11/3/2006
p. 7584.
•• Considerações a respeito do artigo intitulado "Os dilemas do crescimento econômico", de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 5
de março do corrente. DSF 11/3/2006 p. 7592.
•• Registro da matéria intitulada "O que falta para o Brasil crescer",
publicada na revista Época, edição de 6 de março corrente. DSF
14/3/2006 p. 7760.
•• Parabeniza o PSDB pela escolha do Governador Geraldo Alckmin
para concorrer à Presidência da República. Participação de Sua Excelência no Fórum "Saúde e Democracia – Uma Visão de Futuro para
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o Brasil", realizado no Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde. DSF 15/3/2006 p. 7845.
•• Registro do artigo intitulado "A revolução do Verbo", de autoria
de José Serra, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 5 do
corrente. DSF 15/3/2006 p. 7885.
•• Considerações sobre a liminar que suspendeu o depoimento do
caseiro Francenildo à CPI dos Bingos. Comentários à política de
habitação do governo Lula. DSF 18/3/2006 p. 8702.
•• Registro da matéria intitulada "Tema contrapõe PT à equipe econômica", publicada no jornal Valor Econômico, edição de 14 do corrente.
DSF 21/3/2006 p. 8801.
•• Comentários sobre o documentário "Falcão – Os meninos do tráfico", transmitido no último domingo pela Rede Globo de Televisão.
DSF 22/3/2006 p. 8896.
•• Homenagem à Campanha da Fraternidade da CNBB de 2006. DSF
23/3/2006 p. 9090.
•• Diminuição nos investimentos sociais no governo Lula. DSF
23/3/2006 p. 9198.
•• Registro da entrevista concedida pelo ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso à revista Veja, edição de 22 do corrente. DSF
23/3/2006 p. 9228.
•• Registro da matéria intitulada "Imagens de uma infância perdida",
publicada no jornal O Globo, edição de 20 de março do corrente.
DSF 24/3/2006 p. 9413.
•• Considerações a respeito de entrevista do governador Geraldo Alckmin, publicada pelo jornal O Globo, edição do último dia 19 do
corrente, sob o título "O governo parece ter muito a esconder". DSF
25/3/2006 p. 9490.
•• Registro da matéria intitulada "Sob Lula, gasto social cai e assistencial sobe, diz estudo", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 22 do corrente. DSF 28/3/2006 p. 9682.
•• Registro do editorial intitulado "PIB abaixo da nota", publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 2 do corrente. DSF 30/3/2006 p.
10067.
•• Registro da matéria intitulada "A economia segundo Alckmin", de
autoria da jornalista Elaine Cotta, publicada na revista IstoÉ Dinheiro,
edição de 19 do corrente. DSF 31/3/2006 p. 10519.
•• Registro do artigo intitulado "Eleitores, por favor, leiam este artigo",
publicado no jornal O Globo, edição de 21 de março do corrente.
DSF 1/4/2006 p. 10639.
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•• Registro do artigo intitulado "No labirinto", de autoria da jornalista
Mirian Leitão, publicada na coluna Panorama Econômico, do jornal
O Globo, edição de 23 de março último. DSF 4/4/2006 p. 10841.
•• Registro do artigo intitulado "Uma rede para nossa tribo", da professora Maria Helena Guimarães de Castro, publicado no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 23 de março último. DSF 5/4/2006 p.
11018.
•• Comentário sobre matéria intitulada "Fome alimenta a prostituição
infantil", publicada no jornal O Globo, edição de 25 de março do
corrente. DSF 20/4/2006 p. 12511.
•• Greve dos fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). DSF 21/4/2006 p. 12849.
•• Registro do artigo intitulado "Escolha errada", publicado no jornal
O Globo, edição do dia 14 de março do corrente. DSF 21/4/2006 p.
12880.
•• Transcrição de matérias referentes aos dados apresentados pelo Instituto Internacional de Finanças – IIF, sobre a previsão de crescimento
econômico para o Brasil em 2006. DSF 25/4/2006 p. 13053.
•• Registro do artigo intitulado "Incapazes", de autoria da Senadora
Patrícia Saboya Gomes, publicado no jornal O Globo, edição de 27
de março do corrente. DSF 26/4/2006 p. 13233.
•• Comentários aos resultados da pesquisa intitulada "Chamada Nutricional", e à matéria intitulada "País tem 2,8 mi de crianças que
trabalham", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 16
do corrente. DSF 27/4/2006 p. 13545.
•• Marcha dos prefeitos em Brasília. DSF 27/4/2006 p. 13507.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "Os meninos do tráfico", de
autoria da escritora Lya Luft, publicado na revista Veja, edição de 5
do corrente. DSF 28/4/2006 p. 13715.
•• Transcrição do artigo intitulado "Responsabilidade no gasto social",
publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 5 do corrente. DSF
29/4/2006 p. 13768.
•• Comentários sobre a atitude tomada pelo Presidente da Bolívia de
nacionalizar o setor do gás e petróleo naquele País. DSF 3/5/2006
p. 13919.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Não sobra petróleo. Falta
crescimento", de autoria dos jornalistas Giuliano Guandalini e Cíntia Borsato, publicada na revista Veja, edição de 26 de abril último.
DSF 3/5/2006 p. 13964.
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•• Registro do editorial intitulado "Proposta equivocada", publicado no
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 15 de fevereiro último. DSF
4/5/2006 p. 14332.
•• Registro do editorial intitulado "Aprimorar o modelo", publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 12 de abril último. DSF 5/5/2006
p. 14697.
•• Comentários a respeito do encontro do presidente Lula com os presidentes da Argentina, da Venezuela e da Bolívia, para tratar da nacionalização do petróleo e do gás pelo governo boliviano. Redução
do trabalho infantil no Brasil. Posicionamento contrário à inclusão
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Programa Bolsa
Família. DSF 6/5/2006 p. 14999.
•• Registro do artigo intitulado "Ainda é longo o caminho até a igualdade de gênero", publicado no jornal Valor Econômico, edição de 17
de abril último. DSF 6/5/2006 p. 15030.
•• Apreensão com o movimento dos produtores rurais, que chegará a
Brasília no próximo dia 16, em busco de apoio do Congresso Nacional. DSF 9/5/2006 p. 15206.
•• Registro do editorial intitulado "Instrução castigada", do jornal Folha
de S.Paulo, edição de 2 do corrente. DSF 9/5/2006 p. 15229.
•• Registro da matéria intitulada "Trabalho de crianças de 5 a 9 anos
caiu 61% no Brasil entre 92 e 2004", publicada no jornal O Globo,
edição de 5 do corrente. DSF 10/5/2006 p. 15661.
•• Apelo ao Congresso Nacional para a derrubada do veto presidencial
à lei que repactua as dívidas dos produtores rurais da área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene). DSF
11/5/2006 p. 16056.
•• Registro da matéria intitulada "O Brasil está na contramão do mundo", publicada no jornal Gazeta Mercantil, edição de 24 de abril último. DSF 11/5/2006 p. 16072.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Governo apressa projetos
sociais no ano eleitoral", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 24 de abril último. DSF 12/5/2006 p. 16260.
•• Comemorações pela passagem dos cento e oitenta anos do Senado
Federal. DSF 12/5/2006 p. 16113.
•• Falta de investimentos nos portos brasileiros, registrando a matéria
"Os portos no limite", de autoria do jornalista Gustavo Paul, publicada na revista Exame, de 10 de maio corrente. DSF 16/5/2006
p. 16598.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "Filas eternas", publicado no
jornal O Globo, edição de 8 do corrente. DSF 17/5/2006 p. 16794.
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•• Saúda iniciativa do Presidente da Comissão Mista de Orçamento,
Deputado Gilmar Machado, de tornar a peça orçamentária mais
transparente e de fácil acesso para o cidadão comum. DSF 24/5/2006
p. 17797.
•• Registro da matéria intitulada "Brasil fica em 126o no ranking de
repetência escolar", publicada no jornal O Globo, edição de 26 de
abril do corrente. DSF 25/5/2006 p. 18115.
•• Registro da matéria intitulada "País tem falta de pelo menos 254
mil docentes", publicada no jornal O Globo, edição de 30 de abril
último. DSF 26/5/2006 p. 18260.
•• Registro da matéria intitulada "Integrante da CNBB critica Bolsa
Família", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 11 de
maio do corrente. Considerações sobre as medidas emergenciais
que o Governo Federal anunciou ontem para tentar diminuir os
problemas do setor agrícola. DSF 27/5/2006 p. 18334.
•• Comentários sobre o estudo intitulado "Segurança Alimentar", realizado pelo IBGE, e registro da matéria intitulada "IBGE diz que
14 milhões de brasileiros passam fome", de Robson Pereira, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 18 do corrente. DSF
30/5/2006 p. 18398.
•• Registro da matéria intitulada "Folha lança novo projeto gráfico",
publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 14 do corrente. Comentários à notícia publicada hoje na Folha de S.Paulo, de que o
governo planeja conceder o Bolsa Família para os sem terra. DSF
31/5/2006 p. 18544.
•• Registro dos 10 anos de lançamento do benefício da prestação continuada, principal instrumento social da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS). DSF 2/6/2006 p. 18882.
•• Registro do artigo intitulado "Lições de Morales", publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 13 de maio último. DSF 2/6/2006
p. 18930.
•• O Congresso Nacional não deve parar durante a Copa do Mundo.
DSF 3/6/2006 p. 19006.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Uma janela única para o
Brasil", publicada na revista Veja, edição de 17 de maio último. DSF
6/6/2006 p. 19089.
•• Vandalismo promovido pelo Movimento de Libertação dos Sem
Terras (MLST) nas dependências da Câmara dos Deputados. DSF
7/6/2006 p. 19186.
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•• Registro do editorial intitulado "As armas de sedução do crime",
publicado no Jornal do Brasil, edição de 20 de maio último. DSF
8/6/2006 p. 19572.
•• Registro do artigo intitulado "Esquerda e populismo na América
Latina", de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 4 do corrente. Registro do artigo intitulado "Nunca se gastou tanto", publicado no
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 5 do corrente. DSF 9/6/2006
p. 19856.
•• Realização da oitava edição do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás. Satisfação diante da exposição, no Senado Federal, da
mostra de fotos denominada Imagens da Inclusão, iniciativa que
tem por finalidade valorizar os portadores de necessidades especiais.
DSF 10/6/2006 p. 19905.
•• Comentários acerca da matéria intitulada "PIB do agronegócio deve
cair 1,28% no ano, diz CNA", publicada no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 30 de maio último. DSF 10/6/2006 p. 19929.
•• Registro do editorial intitulado "Falta de foco", do jornal O Globo,
edição de 19 de maio último. DSF 13/6/2006 p. 20042.
•• Registro da matéria intitulada "Faltou um Palocci", publicada na
revista Época, edição de 29 de maio último. DSF 14/6/2006 p. 20416.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Erro de avaliação", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 29 de maio último. DSF
15/6/2006 p. 20568.
•• Considerações sobre Previdência Social e os idosos. DSF 17/6/2006
p. 20607.
•• Registro do artigo intitulado "Sugestão oportuna", publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 3 do corrente. DSF 20/6/2006 p.
20766.
•• Registro do artigo intitulado "Do 'nunca antes' ao 'nunca jamais'", de
autoria do economista Ilan Goldfajn, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 6 do corrente. DSF 21/6/2006 p. 20993.
•• Reverência à memória de Leonel de Moura Brizola, pelo transcurso
do segundo ano de seu falecimento. DSF 22/6/2006 p. 21081.
•• Análise da medida provisória aprovada ontem no Senado Federal
que amplia o benefício para os trabalhadores domésticos e estimula
a formalização dos contratos com essa categoria. DSF 23/6/2006 p.
21326.
•• Registro da matéria intitulada "Filho de usineiro, líder foi da guerrilha antes de ser do PT", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 7 do corrente. DSF 23/6/2006 p. 21345.
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•• Registro do artigo intitulado "Sete anos de metas", de autoria do
jornalista Celso Ming, publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 13 do corrente. DSF 30/6/2006 p. 22032.
•• Transcrição do artigo intitulado "Responsabilidade política", de autoria do analista político Augusto de Franco, publicado no jornal
Folha de S.Paulo, edição de 20 do corrente. DSF 1/7/2006 p. 22080.
•• Registro do artigo intitulado "Receita comum", publicado no jornal
O Globo, edição de 19 de junho último. DSF 4/7/2006 p. 22282.
•• Registro do artigo intitulado "Prevaricação ou incompetência?", de
autoria do ex-ministro da fazenda Rubens Ricupero, publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 11 de junho último. DSF 5/7/2006
p. 22635.
•• Comentários com relação à aprovação do Substitutivo à PEC que
trata do Fundeb. DSF 6/7/2006 p. 22857.
•• Registro do editorial intitulado "A demagogia na educação", publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 14 de junho último.
DSF 6/7/2006 p. 22905.
•• Aplausos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 37, de 2006,
que cria os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher. DSF 7/7/2006 p. 23065.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "O triângulo de Lula", publicado na seção Notas & Informações do jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 31 de maio último. DSF 7/7/2006 p. 23073.
•• Registro do artigo intitulado "Do alto do salto alto", de autoria do
jornalista e escritor Carlos Heitor Cony, publicado no jornal Folha
de S.Paulo, edição de 11 de junho último. DSF 8/7/2006 p. 23162.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "O caráter demoníaco do
poder", de autoria do ex-Ministro de Estado, governador e senador
Jarbas Passarinho, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de
27 de junho último. DSF 11/7/2006 p. 23316.
•• Registro do artigo intitulado "Com Lula, sem futuro", de autoria
do economista Roberto Macedo, publicado no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 29 de junho último. DSF 13/7/2006 p. 24010.
•• Registro da matéria intitulada "Lula compromete R$1,8 bi com convênio em dois dias", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de
4 de julho do corrente. DSF 18/7/2006 p. 24540.
•• Registro da matéria intitulada "Planalto vai elevar despesas com
publicidade", publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 6 de julho
de 2006. DSF 19 07 2006 p. 24692.
•• Críticas à intenção do governo de reajustar os índices de produtividade agrícola. DSF 21/7/2006 p. 24850.
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•• Comentários sobre o artigo intitulado "Capacitação Tecnológica,
mola propulsora do crescimento econômico", de autoria do vice-presidente sênior da Oracle para a América Latina, Luiz Meisler, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 24 do corrente. DSF
25/7/2006 p. 25014.
•• Registro da matéria intitulada "Sem diretores, agência reguladora
bloqueia licitação de portos", publicada no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 18 do corrente. DSF 26/7/2006 p. 25165.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "TCU questiona dados federais", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 17 do
corrente. DSF 27/7/2006 p. 25390.
•• Comentário sobre o crescimento nas pesquisas eleitorais do candidato Geraldo Alckmin à Presidência da República. DSF 1/8/2006
p. 25598.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "Agricultura ameaçada", publicado na seção Notas & Informações do jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 30 de junho último. DSF 1/8/2006 p. 25602.
•• Importância da décima segunda edição do Congresso Internacional
de Equoterapia, realizado pela Associação Nacional de Equoterapia
(Ande-Brasil) e a Federação Internacional de Equoterapia (FRDI).
DSF 15/8/2006 p. 26788.
•• Considerações a respeito da importância do voto na eleição. Apelo
ao eleitor para que não vote nulo. DSF 17/8/2006 p. 27018.
•• Comentário sobre o artigo intitulado "Constituinte golpista", de
autoria do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 9
de agosto do corrente. DSF 18/8/2006 p. 27160.
•• Considerações a respeito da matéria intitulada "Um 'negócio' de
R$30 milhões", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 2
do corrente. DSF 19/8/2006 p. 27205.
•• Registro da matéria intitulada "Dinheiro a conta-gotas", publicada
no jornal Correio Braziliense, edição de 16 de agosto do corrente.
DSF 22/8/2006 p. 27272.
•• Registro da realização, no Rio de Janeiro, do décimo primeiro Congresso Mundial de Saúde Pública e do oitavo Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva, a fim de debater o tema "Saúde Coletiva no
mundo globalizado: rompendo barreiras sociais, econômicas e políticas". Comentário sobre a matéria intitulada "Alckmin: onda de
violência é represália", publicada no Jornal do Brasil, edição de 8 do
corrente. DSF 23/8/2006 p. 27356.
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•• Comentários ao artigo intitulado "O exemplo de São Paulo", de
autoria do empresário Antônio Ermírio de Moraes, publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 27 do corrente. DSF 29/8/2006 p.
27539.
•• Homenagem aos funcionários da Casa portadores de necessidades
especiais e cumprimentos ao Presidente Renan Calheiros, que tanto
tem impulsionado as atividades aqui desenvolvidas com vistas à
valorização da pessoa com deficiência. DSF 30/8/2006 p. 27604.
•• Registro da matéria intitulada "PIB brasileiro na lanterninha", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 31 de agosto último.
DSF 21/9/2006 p. 29378.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Vou cortar impostos e fazer
o País crescer, promete Alckmin", publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 17 de agosto último. DSF 22/9/2006 p. 29440.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Presidente do TSE critica
Lula pela antecipação do 13o", publicada no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 24 de agosto último. DSF 27/9/2006 p. 29514.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Mensalão afastou investimentos do País", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de
24 de agosto último. DSF 28/9/2006 p. 29597.
•• Registro do editorial intitulado "Conter os gastos", publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 25 de agosto último. DSF 29/9/2006
p. 29655.
•• Comentários ao artigo intitulado "As virtudes do Enem", de autoria
do economista e ex-ministro da Educação do governo Fernando
Henrique, Paulo Renato Souza, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 27 de agosto último. DSF 30/9/2006 p. 29680.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "Primeira promessa não cumprida", publicada na seção Notas & Informações do jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 29 de agosto último. DSF 3/10/2006 p. 30012.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Para excluídos, Lula abortou projeto popular", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de
primeiro de setembro último. DSF 4/10/2006 p. 30150.
•• Registro da matéria intitulada PIB de 4% é ficção, afirmam analistas,
publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 8 de setembro último.
DSF 5/10/2006 p. 30335.
•• Comentários sobre o artigo intitulada "Dez razões para não votar em
Lula", de autoria do escritor e jornalista Gilberto de Melo Kujawski,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 14 de setembro
último. DSF 6/10/2006 p. 30430.
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•• Registro do artigo intitulado "Fala sério, presidente", de autoria do
cientista político Sergio Fausto, publicado no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 13 de setembro último. DSF 10 10 2006 p. 30585.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "Agora e depois", publicada
na revista Época, edição de 25 de setembro último. DSF 19/10/2006
p. 32530.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "O ajuste de contas", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 24 de setembro último.
DSF 20/10/2006 p. 32726.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "Outra violação de sigilo",
publicada pelo jornal Correio Braziliense, edição de 23 de setembro
de 2006. DSF 26/10/2006 p. 32895.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "Imagens de TV manipuladas", publicada pelo jornal Correio Braziliense, edição de 23 de setembro do corrente. DSF 27/10/2006 p. 32937.
•• Comentário sobre a matéria intitulada "Só metade dos pacotes já
entrou em vigor", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 23
de setembro último. DSF 31/10/2006 p. 33044.
•• Comentário sobre o editorial intitulado "Sismo sob o PT", do jornal
Folha de S.Paulo, edição de 25 de setembro último. DSF 1/11/2006
p. 33196.
•• Comentários sobre a matéria intitulada "Brasil cai em ranking de
investimento", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 17 de
outubro do corrente. DSF 2/11/2006 p. 33344.
•• Registro da matéria intitulada "Orçamento desmente planos de
Lula", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 8 de setembro último. DSF 7/11/2006 p. 33712.
•• Registro da matéria intitulada "Agência vê Lula mais fraco num
segundo mandato", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de
25 de outubro do corrente. DSF 10/11/2006 p. 34260.
•• Importância da aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 100, de
2006, Complementar, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. DSF 11/11/2006 p. 34354.
•• Registro da matéria intitulada "Entidades vêem risco à liberdade de
imprensa", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 20 de
outubro último. DSF 14/11/2006 p. 34499.
•• Comentários à matéria intitulada "País pode perder US$11 bi em
exportações", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 25 de
setembro último. DSF 15/11/2006 p. 34593.
•• Registro do artigo intitulado "Alckmin e as negociações comerciais", de autoria do ex-Embaixador do Brasil nos Estados Unidos
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e Grã-Bretanha, Rubens Barbosa, publicado no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 24 de outubro último. DSF 17/11/2006 p. 34694.
•• Considerações acerca do artigo intitulado "Privatização – a verdade
dos números", de autoria da ex-diretora do BNDES e presidente da
CSN, Maria Silvia Bastos Marques, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 25 de outubro do corrente. DSF 18/11/2006
p. 34814.
•• 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. 34851.
•• Registro da matéria intitulada "Empresa privatizada não cortou empregos", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 27 de
outubro do corrente. DSF 22 11 2006 p. 35030.
•• Registro da matéria intitulada "Lula colhe o que o governo FHC
plantou, diz Giannetti da Fonseca", publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 22 de outubro último. DSF 23/11/2006 p. 35253.
•• O impasse criado por recurso apresentado pelo governo, na Câmara
dos Deputados, a projeto de lei da autoria de Sua Excelência, que
tem por objetivo tornar a equoterapia acessível aos beneficiários do
SUS. DSF 24/11/2006 p. 35348.
•• Comentário sobre matéria intitulada "Governo Lula põe austeridade
fiscal em risco", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de
25 de setembro último. DSF 24/11/2006 p. 35381.
•• Homenagem póstuma ao Senador Ramez Tebet. Considerações
sobre o Projeto de Lei do Senado 25, de 2002, que define o ato
médico e dá outras providências. DSF 25/11/2006 p. 35485.
•• Registro da matéria intitulada "Incra apoia líder do MST em briga
com Judiciário", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de
20 de outubro do corrente. DSF 25/11/2006 p. 35486.
•• Registro da matéria intitulada "Rombo da Previdência cresce 34,4%
e já atinge R$34,18 bilhões neste ano", publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 20 de outubro último. DSF 28/11/2006 p.
35770.
•• Registro da matéria intitulada "TCU condena ex-presidente da Casa
da Moeda", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 21
de outubro último. DSF 29/11/2006 p. 35965.
•• Registro da matéria intitulada "Para tucano, ajuste fiscal é divisor
de águas com o PT", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de
20 de outubro último. DSF 30/11/2006 p. 36290.
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•• Comunica a votação na Comissão de Assuntos Sociais de parte do
projeto de lei que trata da regulamentação de Medicina, o qual tramita na Casa há mais de dez anos. DSF 30/11/2006 p. 36251.
•• Cumprimentos pela emancipação do Município de Nova Glória-GO, que hoje completa 48 anos. Satisfação pela realização de
sessão do Congresso Nacional para registrar a passagem do Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher. DSF
1/12/2006 p. 36404.
•• Registro da matéria intitulada "FHC compara PT a nazistas", publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 24 de outubro último.
DSF 1/12/2006 p. 36434.
•• Registro da matéria intitulada "Denúncia liga petista a saque de US$
150 mil", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 20 de
outubro último. DSF 5/12/2006 p. 36996.
•• Aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado 268, de 2002, que ficou conhecido como
Ato Médico. DSF 8/12/2006 p. 37812.
•• Aprovação, anteontem, na Câmara dos Deputados, do Substitutivo
do Senado à proposta de emenda à Constituição que trata do Fundeb. DSF 9/12/2006 p. 38091.
•• Denúncia sobre o descaso do governo com relação ao trabalho infantil. DSF 13/12/2006 p. 38352.
•• Registro da matéria intitulada "PF intimidou jornalistas, diz revista
Veja", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de primeiro de
novembro último. DSF 15/12/2006 p. 38913.
•• Registro da matéria intitulada "Com seis Estados, tucanos controlam 51% do PIB", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 31 de outubro último. Registro da matéria intitulada "PF recua
na quebra de sigilo de Berzoini", publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 31 de outubro último. DSF 20/12/2006 p. 39268.
•• Registro da matéria intitulada "Polícia deve acusar 3 por dossiê",
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 31 de outubro
último. Registro da matéria intitulada "Bolívia prepara novo golpe
contra o Brasil. Agora o setor petroquímico", publicada no jornal
O Estado de S. Paulo, edição de primeiro de novembro último. Registro da matéria intitulada "Lula ensaia 'novo centrão' e tenta levar
Maggi para PSB", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 9
de novembro último. DSF 21/12/2006 p. 39682.
•• Agradecimento aos Líderes do PSDB e PFL pela indicação de Sua
Excelência para assumir a liderança do Bloco de Minoria no Senado
(como Líder). DSF 9/2/2007 p. 1374.
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•• Considerações sobre os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (como Líder). DSF 2/3/2007 p. 3608.
•• Comentários sobre o artigo intitulado "Desequilíbrio de poder", publicado pelo jornal O Globo de 4 de fevereiro de 2007. DSF 2/3/2007
p. 3625.
•• Voto de lembrança pelo transcurso dos seis anos da morte do notável
político brasileiro Mário Covas. DSF 7/3/2007 p. 4103.
•• A importância do acordo nipo-brasileiro para construção de alcoolduto (como Líder). DSF 7/3/2007 p. 4120.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DSF 8/3/2007 p.
4329.
•• Homenagem ao Secretário-Geral do Senado Federal, Raymundo
Carreiro Silva, que tomará posse como Ministro do Tribunal de
Contas da União. Apoio ao mandato de segurança impetrado no
Supremo Tribunal Federal, pelos partidos de oposição, para assegurar a instalação da CPI do Apagão Aéreo. Considerações sobre a
audiência pública realizada pelas Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos com a presença da Ministra
Dilma Rousseff e dos Ministros Guido Mantega e Paulo Bernardo
(como Líder). DSF 14/3/2007 p. 5114.
•• 14/3/2007 – Comentários sobre a matéria de Delfim Netto, publicada no jornal Folha de S.Paulo de hoje, a respeito do que considerou
três fatos preocupantes ocorridos na última semana em nosso País.
DSF 15/3/2007 p. 5260.
•• Registro de reunião realizada hoje, com o Presidente Renan Calheiros, acerca dos vetos apostos aos projetos de recriação da Sudam e
da Sudene (como Líder). DSF 21/3/2007 p. 6016.
•• Comentários às audiências públicas realizadas hoje no Senado Federal. Votação dos vetos presidenciais aos projetos de recriação da
Sudam e da Sudene. DSF 22/3/2007 p. 6387.
•• Registro da matéria intitulada "Executivo congela R$16,4 bi do Orçamento, metade na área social", publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 16 de fevereiro último. DSF 23/3/2007 p. 6555.
•• Registro do editorial intitulado "Retrocesso à vista na Educação" ,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 15 de fevereiro
último. DSF 27/3/2007 p. 6723.
•• Registro do editorial intitulado "Loterias ou Lavanderias", publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 28 de fevereiro do corrente.
DSF 28/3/2007 p. 7072.
•• Comemoração da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, sobre fidelidade partidária (como Líder). DSF 29 03 2007 p. 7726.
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•• Preocupação com a crise do setor aéreo (como Líder). DSF 4/4/2007
p. 8664.
•• Registro da matéria intitulada "Controle do governo sobre o Bolsa
Família é precário", publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de
28 de fevereiro último. DSF 5/4/2007 p. 8826.
•• Registro da matéria intitulada "Governo Lula gastou com passagens
aéreas R$1,8 bi", publicada no jornal O Globo, edição de 25 de fevereiro último. DSF 10/4/2007 p. 9216.
•• Registro da matéria intitulada "Com Lula, distância para crescimento mundial aumenta", publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de primeiro de março último. DSF 11/4/2007 p. 9376.
•• Considerações a respeito da décima Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios. DSF 12/4/2007 p. 9567.
•• Apelo em favor da derrubada dos vetos à reestruturação da Sudene
e da Sudam (como Líder). DSF 20/4/2007 p. 10970.
•• Registro do artigo intitulado "Desordem no governo", publicado na
seção Notas e Informações do jornal O Estado de S. Paulo, edição de
5 do corrente. DSF 20/4/2007 p. 11040.
•• Registro da matéria intitulada "Savanização da Amazônia pode causar impacto no clima do País", publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 8 do corrente. DSF 21/4/2007 p. 11106.
•• Registro da matéria intitulada "Paisagens do País serão alteradas",
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 7 do corrente.
DSF 24/4/2007 p. 11279.
•• Registro da premiação de alunos do Município de Jussara/GO. Considerações acerca da violência juvenil (como Líder). DSF 25/4/2007
p. 11448.
•• Registro da matéria intitulada "Lula tem de parar de atuar sindicalmente", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3 do
corrente. DSF 25/4/2007 p. 11457.
•• Homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, a propósito da realização da Sessão Especial hoje, no Senado (como Líder). DSF
26/4/2007 p. 11572.
•• Registro da matéria intitulada "Clube da aeronáutica dá 'ultimato'
ao governo", publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3
do corrente. DSF 26/4/2007 p. 11600.
•• Registro da matéria intitulada "Congresso critica projeto e quer
explicações do ministro", publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 14 de março último. DSF 27/4/2007 p. 11843.
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•• Registro da visita de crianças tiradas das ruas de Trindade ao Senado
e críticas à aprovação do projeto de redução da maioridade penal.
DSF 27/4/2007 p. 11808.
•• Comentários acerca da votação ontem, na Câmara dos Deputados,
da proposta de emenda à Constituição que eleva o percentual do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Preocupação com a
saúde dos trabalhadores nos canaviais, ante o aumento da produção
da cana de açúcar (como Líder). DSF 4/5/2007 p. 12585.
•• Registro da matéria intitulada "Novo apagão amplia desgaste de
autoridades do setor aéreo", publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 3 de abril último. DSF 4/5/2007 p. 12618.
•• Registro da matéria intitulada "TCU vê problema em 35% das notas
fiscais da Previdência", publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, edição
de 30 de março do corrente. DSF 5/5/2007 p. 13520.
•• Apelo aos parlamentares por ocasião da Marcha em Defesa dos
Municípios, sobre aumento do percentual do FPM. Defesa e preocupação sobre o PAC e sobre o PDE (como Líder). DSF 9/5/2007
p. 13744.
•• Registro da matéria intitulada "Auditoria questiona contratos da
Infraero", publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 2 de abril
último. DSF 9/5/2007 p. 13768.
•• Registro da matéria intitulada "MST é acusado de vender cestas",
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 29 de março
último. DSF 11/5/2007 p. 14216.
•• Defesa de uma política de qualificação de mão de obra e criação de
escolas profissionalizantes. DSF 18/5/2007 p. 15174.
•• Reflexão sobre a situação do trabalho infantil no Brasil ensejada pelo
transcurso, hoje, do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
DSF 13/6/2007 p. 19343.
•• Registro de reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo sobre a proposta de viabilização do funcionamento da
Sudam e da Sudene. DSF 14/6/2007 p. 19509.
•• Registra a presença da prefeita municipal de Guaraíta, Célia Marques, no Senado. DSF 27/6/2007 p. 20830.
•• Homenagem ao quadragésimo aniversário de criação da Suframa.
DSF 27/6/2007 p. 20766.
•• Reflexão sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2008. DSF 12/7/2007 p. 23588.
•• Avaliação do "Super Simples", novo sistema de tributação advindo da
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. DSF 13/7/2007 p. 23908.
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•• Comemoração pelo transcurso de um ano de vigência da Lei de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conhecida como
Lei Maria da Penha. DSF 8/8/2007 p. 26006.
•• Registro da matéria “Brasil é a lanterna em crescimento, diz OCDE",
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3 de abril último.
DSF 3/5/2007 p. 12305.
•• Homenagem à memória do Senador Antônio Carlos Magalhães.
DSF 9/8/2007 p. 26988.
•• Comentário ao último relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) sobre a insegurança
alimentar no mundo. DSF 10/8/2007 p. 27165.
•• Preocupação com a crise que se alastra no sistema de saúde de todo
o País. DSF 16/8/2007 p. 27589.
•• Anúncio de elaboração, juntamente com os Senadores Neuto de
Conto e Sérgio Zambiasi, de projeto beneficiando setores não contemplados pelo Projeto de Lei da Câmara no 43, de 2007 – Texto que
modifica o Supersimples (como Líder). DSF 22/8/2007 p. 28154.
•• Cumprimentos aos prefeitos brasileiros pela promulgação da emenda constitucional que aumenta a entrega de recursos pela União ao
Fundo de Participação dos Municípios. DSF 21/9/2007 p. 32282.
•• Convite aos pares para que visitem as exposições que fazem parte
da primeira Semana Nacional de Turismo do Congresso Nacional
e participem da sessão solene na próxima quinta-feira, para comemorar o Dia Mundial do Turismo. DSF 26/9/2007 p. 32717.
•• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 28/9/2007 p.
33234.
•• Comemoração do Dia Nacional e Internacional do Idoso. DCN
3/10/2007 p. 1925.
•• Reflexão sobre a proposta de prorrogação da CPMF e o aumento
das despesas do Governo. DSF 19/10/2007 p. 36427.
•• Satisfação pela aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, do regimento para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. DSF 25/10/2007 p. 37340.
•• Solidariedade às homenagens de pesar pelo falecimento do Sr.
José Maria Papaléo Paes, irmão do Senador Papaléo Paes. DSF
25/10/2007 p. 37360.
•• Homenagem aos 100 anos de criação do Município de Anápolis –
Goiás. DSF 26/10/2007 p. 37508.
•• Preocupação com as estatísticas de acidentes de trânsito no Estado
de Goiás. DSF 15/11/2007 p. 40868.
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•• Comemoração do Dia Internacional para Eliminação da violência
contra a Mulher. DCN 29/11/2007 p. 2730.
•• Manifestação de posição contrária à prorrogação da CPMF. Lamento pela má posição do País no ranking mundial de educação. DSF
7/12/2007 p. 44273.
•• Comemoração da abertura da Semana de Valorização da Pessoa com
Deficiência. DSF 12/12/2007 p. 44647.
•• Homenagem à memória do Senador Jonas Pinheiro (como Líder).
DSF 22/2/2008 p. 3350.
•• Homenagem ao Dia Nacional do Aposentado. DSF 27/2/2008 p.
3606.
•• Homenagem ao eminente brasileiro Senador Jonas Pinheiro, que
exerceu importantes cargos, dedicando sua vida pública a serviço do
País e em defesa da agricultura brasileira. DSF 29/2/2008 p. 3968.
•• Considerações sobre as negociações para resolver o impasse em
torno da votação do Orçamento. Rebate acusações de que a permissão para a utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas
científicas tenha passado despercebida no Congresso Nacional. DSF
7/3/2008 p. 4873.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às agraciadas Alice Editha Klausz,
Rose Maria Gevara Muraro, Mayana Zatz, Maria dos Prazeres de
Souza e Jandira Feghali. Homenagem à Sra. Therezinha Zerbini e,
in memoriam, à Sra. Leocádia Prestes. DCN 12/3/2008 p. 88.
•• Anúncio da assinatura de convênio entre o Ministério do Turismo
e o BID para a implementação do Programa de Desenvolvimento
do Turismo Nacional (Prodetur Nacional). Comentários sobre a
Medida Provisória no 418, que regulamenta a Lei no 11.508/2007.
DSF 14/3/2008 p. 5928.
•• Comenta a operação da Polícia Federal em relação ao Conselho
Nacional de Assistência Social. DSF 15/3/2008 p. 5980.
•• Registro de pesquisa realizada pelas Redes de Aprendizagem – Boas
Práticas de Municípios que Garantem o Direito de Aprender, que
identifica as melhores práticas de ensino em todo o Brasil. DSF
27/3/2008 p. 7067.
•• Festeja recursos do FAT para financiar escolas técnicas recém-criadas. Destaca potencial dos turistas chineses para a economia
brasileira. Cumprimentos ao Senador Adelmir Santana, eleito vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
DSF 5/4/2008 p. 8057.
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•• Comentários a respeito da décima primeira Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios (como Líder). DSF 16/4/2008 p. 9466.
•• Reflexão sobre o aumento dos preços dos alimentos, as mudanças
climáticas e a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom)
de elevar as taxas de juros. DSF 18/4/2008 p. 10042.
•• Comemoração do centenário da fundação da Associação Brasileira
de Imprensa. DSF 25/4/2008 p. 10738.
•• Comemoração do Quadragésimo Oitavo Aniversário de Brasília.
DSF 30/4/2008 p. 10995.
•• Considerações sobre o ingresso do Brasil no seleto clube dos países
seguros para investimentos, e sustentação de que essa situação também é devida ao Governo FHC. DSF 7/5/2008 p. 12124.
•• Regozijo pela classificação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) como uma das seis melhores do País.
DSF 16/5/2008 p. 14692.
•• Considerações sobre estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), revelando que a taxa de desemprego de
jovens de 15 a 24 anos é 3,5 vezes maior que a dos adultos. Registro
da aprovação ontem, do Projeto de Lei de Conversão 9/2008, do
qual foi relatora, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão
de Jovens (ProJovem). DSF 22/5/2008 p. 15810.
•• Importância da criação de Zonas de Processamento de Exportação
(ZPEs). DSF 5/6/2008 p. 18564.
•• Considerações sobre a decisão do STF a respeito do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. DSF 7/6/2008 p.
18890.
•• Homenagem à memória do intelectual e ex-Senador Artur da Távola. DSF 11/6/2008 p. 19002.
•• Transcurso do Dia Mundial de Combate à Exploração do Trabalho
Infantil. DSF 13/6/2008 p. 19660.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Jefferson Péres
e do ex-deputado José Carlos Estilita Guerra. DSF 18/6/2008 p.
20961.
•• Manifestação sobre os trabalhos da CPI da Pedofilia. DSF 20/6/2008
p. 21852.
•• Comemoração pela premiação do Colégio Estadual Alfredo Nasser,
em Britânia, Goiás, eleita a melhor escola do Brasil na primeira
edição nacional do Prêmio Sesi de Qualidade da Educação. DSF
25/6/2008 p. 22949.
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•• Registro da sanção presidencial ao Projeto de Lei de sua autoria, que
institui o dia 5 de fevereiro como o Dia Nacional da Mamografia.
DSF 27/6/2008 p. 24133.
•• Destaque para o livro Meia Volta ao Mundo – Imigração Japonesa para
Goiás. Externa solidariedade ao Senador Heráclito Fortes. DSF
11/7/2008 p. 27015.
•• Comemoração dos dezoito anos de vigência da Lei no 8.069, de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente. DCN 11/7/2008 p. 1304.
•• Análise de estudo realizado pelo IPEA, revelando queda no Índice
de Gini. DSF 12/7/2008 p. 27323.
•• Comentário sobre o projeto de reforma tributária proposto pelo
Governo Federal. DSF 9/8/2008 p. 29874.
•• Homenagem ao Dia do Economista (como Líder). DSF 14/8/2008
p. 30511.
•• Comemoração da Semana do Idoso. DSF 3/9/2008 p. 36672.
•• Importância das eleições municipais de outubro próximo. DSF
12/9/2008 p. 37643.
•• Comemoração com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e do Ministério do Turismo, revelando que Goiânia supera a média nacional
em infraestrutura, serviços, equipamentos turísticos e capacidade
empresarial. DSF 18/9/2008 p. 37969.
•• Referência ao pronunciamento do Senador Tasso Jereissati na sessão
de ontem sobre a crise financeira internacional. Reflexão sobre a
crise de incerteza por que passam os mercados financeiros no Brasil.
DSF 10/10/2008 p. 39349.
•• Apelo em favor da votação da Proposta de Emenda à Constituição
no 29, de 2003, que dá nova redação ao artigo 193 da Constituição
Federal. DSF 5/11/2008 p. 44155.
•• Comentários sobre a Medida Provisória no 446, de 2008 (como
Líder). DSF 12/11/2008 p. 44892.
•• Considerações sobre a recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO. DSF 14/11/2008 p. 45570.
•• Intenção do governo de postergar o prazo de pagamento do Simples
Nacional. DSF 21/11/2008 p. 46860.
•• Comentários à aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de
Lei da Câmara 119, de 2006, que trata da recriação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) (como
Líder). DSF 11/12/2008 p. 50719.
•• Cumprimenta a Mesa e, em nome do Estado de Goiás, se regozija
com a eleição do Senador Marconi Perillo para a Primeira Vice-Presidência. DSF 4/2/2009 p. 44.
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•• Saudação aos Prefeitos que vieram a Brasília para encontro com o
Presidente Lula. Defesa da descentralização dos recursos orçamentários em favor dos estados e municípios. DSF 12/2/2009 p. 1576.
•• Comentários sobre a comemoração do Dia Nacional da Mamografia, em 5 de fevereiro. DSF 13/2/2009 p. 1705.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ruth Corrêa Leite
Cardoso (in memoriam), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, Sônia
Maria Amaral Fernandes Ribeiro, Elisa Lucinda Campos Gomes,
Lily Monique de Carvalho Marinho e Neide Viana Castanha. DCN
6/3/2009 p. 311.
•• A difícil situação de municípios brasileiros devido à queda do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (como Líder). DSF
20/3/2009 p. 5799.
•• Destaque do Estado de Goiás como o maior gerador de empregos
formais no mês de fevereiro. Crescimento do Turismo em Goiás.
DSF 21/3/2009 p. 5956.
•• Comentários sobre a Medida Provisória no 448, aprovada na última
terça-feira, que responde imediatamente à questão da crise econômica internacional, prorrogando os prazos de pagamento de alguns
impostos. DSF 28/3/2009 p. 7168.
•• O mercado de crédito bancário brasileiro. Defesa de criação do
Cadastro Positivo, para o retorno do crédito de forma segura. DSF
3/4/2009 p. 9019.
•• Homenagem ao Arcebispo Emérito de Goiânia, Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, pelo transcurso, no último dia 2, dos 60 anos de
sua ordenação sacerdotal. DSF 9/4/2009 p. 10334.
•• Homenagem de pesar pela morte do Dr. Humberto Ludovico, ex-Secretário de Planejamento do Estado de Goiás e ex-presidente da
Terracap em Brasília. DSF 16/4/2009 p. 11361.
•• Louvor ao discurso do Senador Pedro Simon. Reflexões acerca do
trabalhador brasileiro, por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Trabalho. DSF 1/5/2009 p. 14597.
•• Reflexão sobre a redução da maioridade penal. Comentário sobre
o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, de
2008. Solicitação de políticas públicas voltadas para a população
infantojuvenil. DSF 08 05 2009 p. 16285.
•• Considerações sobre a reunião do PSDB, realizada na última segunda-feira, em João Pessoa, Paraíba, com o tema "O PSDB e os
programas sociais – passado, presente e futuro". DSF 15/5/2009 p.
17337.
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•• Cumprimenta o Senador Tasso Jereissati pela iniciativa de cobrar
do Governo resposta acerca do cumprimento da meta de superávit
primário pelo Governo Federal, no ano de 2008, consignada na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. DSF 22/5/2009 p. 19057.
•• Cumprimentos à Polícia Federal pela Operação Turko, empreendida
nesta semana, em todo o País, visando ao combate à pornografia
infantil na internet. DSF 22/5/2009 p. 18837.
•• Manifestação contrária à proposta de emenda à Constituição no
20/99, que reduz a maioridade penal para 16 anos. DSF 29/5/2009
p. 20741.
•• Registro da aprovação da Medida Provisória no 457, de 2009, que
trata da renegociação das dívidas dos municípios com o INSS. DSF
5/6/2009 p. 22203.
•• Transcurso, hoje, do Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Considerações sobre o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti). DSF 13/6/2009 p. 23475.
•• Comentários sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem) (como Líder). DSF 25/6/2009 p. 26782.
•• Cumprimenta a Senadora Ideli Salvatti pela audiência pública da
Comissão de Assuntos Econômicos que esclareceu a emenda à Medida Provisória sobre os cartões de crédito. DSF 25/6/2009 p. 26769.
•• Solidariedade à homenagem ao centenário de nascimento de Jaime
Câmara. DSF 15/7/2009 p. 32549.
•• Comemoração do centenário de nascimento de Jaime Câmara. DSF
12/8/2009 p. 35273.
•• Análise dos indicadores que mostram que o Brasil está conseguindo
superar a crise econômico-financeira que se abateu sobre o mundo.
DSF 14/8/2009 p. 36086.
•• Análise do Projeto de Lei da Câmara no 141, de 2009, que institui a
reforma eleitoral, ora sob exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. DSF 27/8/2009 p. 39025.
•• Considerações sobre o transcurso do Dia da Infância, em 24 de
agosto, e reflexão sobre as condições de vida das crianças em todo
o mundo. DSF 28/8/2009 p. 39732.
•• Considerações sobre o novo marco regulatório para o petróleo do
pré-sal. Necessidade de uma maior discussão dos projetos que tratam do pré-sal (como Líder). DSF 4/9/2009 p. 41618.
•• Cumprimentos ao Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão,
pelo transcurso dos seus 40 anos. Considerações sobre matéria
transmitida pela Rede Globo, no dia 3 de setembro, abordando

Senadora Lúcia Vânia – GO

o trabalho infantil em Pernambuco, na cidade de Jucati. DSF
10/9/2009 p. 42762.
•• Destaque para os resultados da aplicação do Índice Geral de Cursos
(IGC), avaliação aplicada pelo Ministério da Educação, através do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP),
como parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
DSF 15/9/2009 p. 43456.
•• Destaque para a recuperação da economia brasileira, pós crise financeira mundial. Observação sobre a estabilidade trazida pelo Plano
Real, que permitiu ao Brasil sair da crise. DSF 18/9/2009 p. 44906.
•• Cumprimenta o Presidente Sarney pelo balanço que apresentou das
atividades da Casa. DSF 18/9/2009 p. 44898.
•• Lançamento do Plano de Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar pelo governo federal, suas especificações técnicas e orientações a serem seguidas, tendo o Estado de Goiás a maior área disponível para o plantio da cana-de-açúcar. DSF 23/9/2009 p. 46518.
•• Saúda a filiação do Senador Expedito Júnior ao PSDB. DSF
24/9/2009 p. 46720.
•• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 25/9/2009 p.
47105.
•• Voto de pesar pelo falecimento do ex-senador Alberto Silva. Considerações sobre a diminuição da arrecadação do governo federal, em
razão da crise econômica mundial, e dificuldade enfrentada pelos
municípios brasileiros (como Líder). DSF 30/9/2009 p. 47725.
•• Considerações sobre as ações do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania – Pronasci, e do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil – PETI. Sugestão de incorporação do PETI ao
Pronasci. DSF 2/10/2009 p. 48974.
•• Homenagem pelo transcurso dos 282 anos de fundação da cidade
turística de Pirenopólis, em Goiás. DSF 8/10/2009 p. 50301.
•• Comemoração do Dia Nacional e Internacional do Idoso e do vigésimo quarto aniversário da Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas – COBAP (como Líder). DCN 16/10/2009 p. 3238.
•• Importância da extensão do Projeto Integrar, do Poder Judiciário,
a municípios do Entorno do Distrito Federal (como Líder). DSF
5/11/2009 p. 56873.
•• Saudação ao Sr. José Oswaldo, Prefeito da cidade de Porangatu-GO,
pela passagem do seu aniversário. DSF 6/11/2009 p. 57488.
•• Alerta para os perigos do consumo de drogas e entorpecentes, em
especial o uso do crack, que causa problemas em famílias inteiras
(como Líder). DSF 14/11/2009 p. 59270.
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•• Comemoração do Dia da Consciência Negra, em 20 próximo, e
registro do aniversário da morte do Líder do Quilombo dos Palmares, ocorrido 20 de novembro de 1695. Considerações acerca
do racismo e da desigualdade social no País, de acordo com dados
do PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. DSF
20/11/2009 p. 60557.
•• Problemas relacionados à destinação final do lixo enfrentados por
todos os países do mundo, com ênfase para os verificados no Brasil,
e a importância da coleta seletiva como conduta eficaz que propicia
a reciclagem do lixo e sua disposição final. DSF 2/12/2009 p. 64088.
•• Manifestação sobre a posição do Brasil na COP-15, a realizar-se em
Copenhague, Dinamarca. Comemoração pela aprovação, no Senado, no dia 25 último, de projeto de lei que cria o Fundo Nacional
sobre Mudanças do Clima (como Líder). DSF 3/12/2009 p. 64887.
•• Manifestação de pesar pelo falecimento de catorze pessoas, sendo
nove crianças, em acidente com ônibus escolar, em Montividiu,
Goiás. DSF 4/2/2010 p. 817.
•• 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. 3992.
•• Defesa da manutenção de fonte permanente de recursos para desenvolver as regiões pobres do país, comemorando a recriação, em
2009, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
– Sudeco, e alertando para o crescimento dos gastos do governo
em ano eleitoral. DSF 26/2/2010 p. 4538.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma 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. 832.
•• Defesa da aprovação da PEC da Juventude, que se transformou
em uma das principais bandeiras dos movimentos juvenis. DSF
12/3/2010 p. 6910.
•• Comentário sobre a matéria: "Mulheres contra a corrupção" publicada no jornal Folha de S.Paulo. DSF 17/3/2010 p. 7713.
•• Cobrança de ação vigorosa do governo federal, nas investigações
dos desaparecimentos de jovens em Luziânia/GO (como Líder).
DSF 25/3/2010 p. 9279.
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•• Registro da visita de Sua Excelência ao Porto Seco de Anápolis/GO
e de participação em encontro empresarial que debateu a importância da logística para o desenvolvimento do comércio exterior.
O potencial que o Estado de Goiás, especificamente a cidade de
Anápolis, representa no contexto de desenvolvimento econômico
do País (como Líder). DSF 31/3/2010 p. 10527.
•• Registro das comemorações dos 265 anos da Procissão do Fogaréu,
que percorre as ruas de Goiás Velho, conhecida como Vila Boa de
Goiás. DSF 1/4/2010 p. 11239.
•• Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado no 203, de 1991,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. (como Líder)
DSF 7/4/2010 p. 12168.
•• Lamenta o desfecho do caso dos adolescentes desaparecidos em
Luziânia e apresenta condolências às mães dos jovens assassinados.
DSF 13/4/2010 p. 13729.
•• Registro de visita realizada por Sua Excelência à Feira Agropecuária
Tecnoshow COMIGO 2010, em Rio Verde, Goiás. DSF 15/4/2010
p. 14601.
•• Homenagem póstuma ao cunhado do presidente José Sarney. Agradecimento pela indicação de Sua Excelência ao cargo de vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional
pelos líderes da oposição. DSF 15/4/2010 p. 14529.
•• Registro da participação, nesta segunda-feira, dia 19, em Goiânia, de
encontro com prefeitos de todas as regiões de Goiás e de diversos
partidos políticos. Defesa de mudança na composição dos impostos
que são repassados pelo governo federal ao Fundo de Participação
dos Municípios – FPM (como Líder). DSF 21/4/2010 p. 15334.
•• Apreensão com o aumento do consumo do crack, em Goiás. Sugestão de medidas e ação integrada para combater o tráfico de drogas.
DSF 30/4/2010 p. 17562.
•• Cumprimentos à Professora Milca Severino Pereira, Secretária de
Educação de Goiás, que receberá o título de Professora Emérita, outorgado pela Universidade Federal de Goiás. DSF 5/5/2010 p. 18054.
•• Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, durante esses
dez anos de sua aplicação (como Líder). DSF 6/5/2010 p. 18446.
•• Homenagem à cidade de Aparecida de Goiás pela comemoração dos
seus 88 anos de emancipação. DSF 13/5/2010 p. 20385.
•• Registro da passagem do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 18 de maio
corrente (como Líder). DSF 19/5/2010 p. 21864.
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•• Elogios à realização da Feira de Indústria, Comércio e Prestação de
Serviços – Sudoexpo, no Município de Rio Verde/GO. DSF
27/5/2010 p. 24405.
•• Defesa da partilha dos royalties da exploração de petróleo na camada
pré-sal entre todos os entes da federação. DSF 3/6/2010 p. 26004.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do artista plástico Antonio
Poteiro. DSF 9/6/2010 p. 27024.
•• Registro do transcurso, na semana passada, do Dia Mundial da
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Realização da
Segunda Edição do Goiás Mostra Moda, entre 22 e 25 do corrente.
DSF 24/6/2010 p. 31174.
•• Homenagem à Maçonaria brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom. DSF 21/8/2010 p. 42994.
•• Saúda a expressiva vitória do Senador Marconi Perillo, no Estado de
Goiás. Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Romeu
Tuma. DSF 4/11/2010 p. 48756.
•• Comemoração à abertura da VI Semana do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. DSF 8/12/2010
p. 56714.
•• Manifestações de solidariedade ao povo japonês pelo momento de
dor que está enfrentando, e de preocupação quanto ao andamento
do Programa Nuclear Brasileiro. DSF 23/3/2011 p. 7715.
•• Importância da audiência pública, ocorrida hoje, na Comissão de
Serviços de Infraestrutura, para discutir o projeto do Trem de Alta
Velocidade; e outro assunto. DSF 13/4/2011 p. 11112.
•• Registra voto favorável aos indicados do CADE – Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor. DSF 13/4/2011 p. 11099.
•• Considerações sobre a reativação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO. DSF 11/5/2011 p. 15006.
•• Considerações sobre o alto custo da energia elétrica como fator que
prejudica a competitividade do país. DSF 25/5/2011 p. 18134.
•• Importância do Projeto Mulheres da Paz, que integra o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, do Ministério da Justiça. DSF 15/6/2011 p. 23541.
•• Cumprimento à Cidade de Goiás por sediar o 13o FICA – Festival
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. DSF 15/6/2011 p.
23544.
•• Estranheza quanto à movimentação havida na Comissão de Serviços de Infraestrutura, na oportunidade em que seriam apreciadas
proposições que tratam do Regime Diferenciado de Contratações
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para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 (como
Líder). DSF 23/6/2011 p. 25261.
•• Considerações sobre a necessidade de revisão das leis que tratam
da divisão de receitas entre os entes federativos, tendo em vista a
situação fiscal dos estados. DSF 2/7/2011 p. 26753.
•• Comentários a respeito do vencimento das concessões para produção, transmissão e distribuição de eletricidade no Brasil, tema em
debate na Comissão de Serviços de Infraestrutura, órgão presidido
por Sua Excelência DSF 8/7/2011 p. 28241.
•• Balanço sobre os trabalhos desenvolvidos na Comissão de Infraestrutura no primeiro semestre de 2011 (como Líder). DSF 15/7/2011
p. 29705.
•• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei no 11.340, de 2006,
"Lei Maria da Penha". DSF 5/8/2011 p. 31366.
•• Comemoração aos 122 anos de nascimento de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas, a poetisa e contista brasileira Cora Coralina.
DSF 23/8/2011 p. 33850.
•• Registro do editorial intitulado “Ex-militante do PCdoB acusa Orlando Silva”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 16
do corrente. DSF 21/10/2011 p. 43299.
•• Considerações sobre a aprovação do Substitutivo proposto pelo Senador Vital do Rêgo ao projeto de lei que trata do regime de partilha
de produção do pré-sal. DSF 22/10/2011 p. 43474.
•• Registro do editorial intitulado "Segundo Tempo beneficia ONGs
ligadas ao PCdoB", publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 16 do corrente. DSF 22/10/2011 p. 43509.
•• Registro do artigo intitulado "No ritmo do tango", do diplomata
José Botafogo Gonçalves, publicado no jornal O Globo, edição de
29 de setembro último. DSF 25/10/2011 p. 43647.
•• Registro do editorial intitulado “O fantasma da CPMF”, publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 27 de setembro último.
DSF 27/10/2011 p. 44360.
•• Registro do editorial intitulado “O nó das escolhas políticas”, publicado no jornal Valor Econômico, edição de 21 de setembro último.
DSF 28/10/2011 p. 44771.
•• Registro da matéria intitulada “Comissão omitiu investigação sobre Palocci”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 17 de
outubro último. DSF 4/11/2011 p. 45376.
•• Registro do editorial intitulado “Redução da taxa de juros exige
redução do déficit”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 19 de outubro último. DSF 11/11/2011 p. 46988.
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•• Comentários sobre artigo da jornalista Karla Jaime Morais, intitulado “Felicidades’’, publicado hoje no jornal O Popular, que aborda o
problema dos portadores do Xeroderma Pigmentoso (como Líder).
DSF 25/11/2011 p. 48738.
PROPOSIÇÕES:
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PEC-29/2003, de 30/4/2003 – Dá nova redação ao art. 193 da Constituição Federal, que trata da ordem social.
PLS 163/2003, de 6/5/2003 – Dispõe sobre a comunicação obrigatória
de casos de maus-tratos contra crianças ou adolescentes ao conselho
tutelar da localidade, nos termos do artigo 13 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.
PLS 164/2003, de 6/5/2003 – Altera os artigos 1o e 10 da Lei no 9656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, e dá outras providências, incluindo a assistência
psicológica no âmbito desses.
PLS 200/2003, de 21/5/2003 – Institui normas para concessão de
alvará de funcionamento a instituição de assistência ao idoso, e dá
outras providências.
PLS 280/2003, de 15/7/2003 – Altera a Lei no 9613, de 3 de março de
1998 "Lei de Lavagem de Dinheiro", (no que trata do tráfico internacional de mulheres e crianças).
PLS 354/2003, de 21/8/2003 – Altera a Lei no 9503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a destinação da arrecadação das multas de trânsito e sobre a conversão
da penalidade de multa em prestação de serviços à comunidade.
PLS 355/2003, de 21/8/2003 – Altera a Lei no 9294, de 15 de julho de
1996, para exigir que a propaganda de medicamentos e terapias seja
aprovada, previamente à exibição pelo órgão de vigilância sanitária
competente.
PLS 430/2003, de 21/10/2003 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da
manutenção de programa de humanização do atendimento pelos hospitais do País.

126

PLS 431/2003, de 21/10/2003 – Dispõe sobre as restrições à propaganda comercial de refrigerantes e dá outras providências.

RQS 1005/2003, de 24/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA)
informações sobre os critérios adotados para estabelecer parcerias entre
órgãos considerados ações e programas incorporados a política governamental do Fome Zero.
RQS 1006/2003, de 24/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa Diretora no 1,
de 2001, que seja requerida ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome a relação dos Estados e dos Municípios
com Conselhos de Segurança Alimentar instalados.
RQS 1007/2003, de 24/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa Diretora no 1, de
2001, que sejam solicitadas ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome informações sobre as políticas e diretrizes das ações que estão sendo adotadas para gestão do orçamento
disponível do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
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PLS 456/2003, de 7/11/2003 – Acrescenta dispositivo à Lei no 7853,
de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, para tornar disponível a equoterapia no âmbito
do Sistema Único de Saúde.

RQS 1045/2003, de 31/10/2003 – Requer à Mesa, nos termos do
artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do
Regimento Interno, que sejam solicitados ao Ministro de Estado da
Justiça esclarecimentos sobre o programa do Governo de combate ao
tráfico de seres humanos, coordenado pela Sra. Leila Paiva, Assessora
Especial da Secretaria Nacional de Justiça para o tráfico de seres humanos do Ministério da Justiça, lançado no dia 28 de agosto do ano
de 2003.
RQS 1090/2003, de 7/11/2003 – Requer, nos termos do artigo 50
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro da
Previdência Social informações sobre a suspensão do pagamento de
benefícios mantidos há mais de 30 anos pelo INSS; suspensão essa
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que, só na regional de Goiânia, afetou quase 2000 pessoas, incluindo
aposentados, inválidos, pensionistas e 17 idosos com mais de 90 anos.
RQS 1092/2003, de 7/11/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre as medidas que serão adotadas para
o cumprimento do artigo 96 do Estatuto do Idoso, considerando a
suspensão dos benefícios previdenciários dos idosos com mais de 90
anos, no dia 6 de novembro de 2003.
RQS 154/2003, de 25/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre convênio com a ABRAPIA
– Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que presta serviço do Disque-Denúncia contra os abusos
sexuais de crianças e adolescentes.
RQS 200/2003, de 8/4/2003 – Requer, nos termos do disposto no
artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso
aos Jornais: Correio Braziliense, do Distrito Federal, A Tarde, da Bahia,
O Povo, do Ceará, A Gazeta do Povo, do Paraná, O Estado de Minas, de
Minas Gerais e O Popular, de Goiás, pelo prêmio recebido, segundo
avaliação da Agência de Notícias dos Direitos da Infância e do Instituto
Ayrton Senna, de melhor cobertura aos assuntos ligados ao cotidiano
das crianças e adolescentes brasileiros em 2002.
RQS 660/2003, de 7/8/2003 – Ementa igual à do Requerimento no
654/2003, onde se encontra anexado.
RQS 875/2003, de 30/9/2003 – Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno, que seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do Professor e ex-Reitor da Universidade de Goiás – UFG,
Jerônimo Geraldo de Queiroz e, nos termos do artigo 221, inciso I, a
apresentação de condolências à família.
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RQS 884/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do art. 223 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja apresentado voto de
censura ao atentado terrorista na cidade colombiana de Florência,
acontecido no dia 28 de setembro de 2003, causando a morte de dez
pessoas e ferindo dezenas de outras.

RQS 886/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro
do Trabalho informações quanto às Delegacias Regionais do Trabalho
na fiscalização de estabelecimentos onde ocorre a exploração sexual de
crianças e adolescentes, qual o montante de recursos que o Ministério
do Trabalho dispõe para tal finalidade e, caso não tenha sido ainda
iniciada, qual o prazo para que se inicie tal fiscalização.
RQS 887/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro
da Educação informações quanto aos recursos dos programas Bolsa
Escola e de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, no atendimento
às crianças vítimas de exploração sexual e suas famílias.
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RQS 885/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro
da Justiça informações quanto às ações já concretizadas no combate
à violência sexual de menores no país, até o presente momento, qual
o montante de recursos disponíveis para a execução do projeto articulado entre os vários setores do Governo e se o prazo determinado
para a execução de tais projetos poderá ser cumprido.

RQS 888/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro da
Cultura informações quanto à mobilização dos meios de comunicação
para participarem ativamente em campanha de conscientização da população sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e qual o
montante de recursos já destinados para a execução de tal campanha.
RQS 889/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro
do Turismo informações quanto à cadeia de turismo (operadoras,
sindicatos de bares, hotéis e restaurantes, guias de turismo e outros),
referentes ao papel de cada um no enfrentamento ao turismo sexual,
qual o montante de recursos de que aquele Ministério dispõe para a
execução de tal tarefa, as ações que já estão sendo executadas e se o
prazo será cumprido.
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RQS 890/2003, de 1/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas à Ministra da
Assistência e Promoção Social informações quanto à reestruturação de
todos os programas daquela pasta para atender às famílias mais carentes
e desestruturadas, qual o montante de recursos para tal proposta, quais
as ações que já estão sendo executadas e se o prazo será cumprido.
RQS 916/2003, de 8/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa Diretora no 1, de
2001, que sejam requeridas ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome (MESA) informações sobre as alterações
por que passaram as ações e os programas da política do Governo.
RQS 917/2003, de 8/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa Diretora no 1, de
2001, que sejam solicitadas ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome informações sobre a formulação das
políticas e diretrizes para as aplicações dos recursos do Fundo.
RQS 918/2003, de 8/10/2003 – Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa Diretora no 1,
de 2001, que seja solicitada ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome a relação dos estados e dos municípios
com Conselhos de Segurança Alimentar instalados.
RQS 990/2003, de 22/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário sobre a inclusão do território Nordeste/
Entorno do Estado de Goiás no Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – PRONAF.
RQS 326/2011, de 4/4/2011 – Solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 164, de 2003.
RQS 327/2011, de 4/4/2011 – Solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 167, de 2004.
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RQS 328/2011, de 4/4/2011 – Solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 277, de 2004.

RQS 329/2011, de 4/4/2011 – Solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 278, de 2004.
RQS 330/2011, de 4/4/2011 – Solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado no 202, de 2005.

RQS 28/2010, de 3/2/2010 – Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas condolências
às famílias dos 14 falecidos, sendo 9 crianças, no acidente com ônibus
escolar em Montividiu (GO), a 283 Km de Goiânia, ocorrido no dia
1o de fevereiro de 2010.
RAS 21/2011, de 1/6/2011 – Nos termos do inciso II do § 2o do art.
58 da Constituição Federal, combinado com os incisos I e II do art.
93 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a realização de
audiência pública, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS),
para, com a participação dos convidados relacionados em lista anexa,
debater sobre a situação dos portadores de xeroderma pigmentoso e
a necessidade de atendimento integral por meio do Sistema Único
de Saúde.
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RQS 515/2011, de 11/5/2011 – Solicita a oitiva da Comissão de Serviços de Infraestrutura, ao Projeto de Lei do Senado no 439, de 2009.

RQS 935/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado dos
Transportes acerca do estágio atual das obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em execução, sob a responsabilidade daquele Ministério.
RQS 941/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado das
Cidades acerca do estágio atual das obras do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, previstas e em execução, sob a responsabilidade daquele Ministério.
PEC 88/2011, de 5/9/2011 – Acrescenta o § 2o ao art. 59 da Constituição Federal para determinar a obrigatoriedade do exame da viabilidade
econômico-financeira de proposição que implique aumento dos gastos
públicos, cuja admissibilidade dependa da fundamentação quanto ao
impacto econômico-financeiro e orçamentário.
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RQS 280/2010, de 25/03/2010 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado das Cidades informações a respeito do Programa Saneamento
para Todos.
PLS 568/2009, de 15/12/2009 – Altera o inciso XIV do art. 6o da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir o xeroderma pigmentoso no rol de doenças a cujos portadores é concedida a isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
PLS 37/2010, de 24/02/2010 – Altera o art. 10 do Código de Processo
Penal e o art. 12 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, para determinar o prazo máximo de conclusão e envio do inquérito policial, no
caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.
PLS 450/2011, de 4/8/2011 – Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, para garantir a facilitação de atendimento do consumidor
por órgãos públicos de proteção e fiscalização através da internet.
RQI 47/2011, de 18/8/2011 – Requer, nos termos do artigo 93, Inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o
senhor Edison Lobão, Ministro de Estado de Minas e Energia, para,
em Audiência Pública Conjunta na Comissão de Serviços de Infraestutura e na Comissão de Assuntos Econômicos, tratar dos Royalties
do Petróleo.
RQI 48/2011, de 18/8/2011 – Requer, nos termos do artigo 93, Inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o
senhor José Sérgio Gabrielli de Azevedo para, em Audiência Pública
Conjunta na Comissão de Serviços de Infraestutura e na Comissão
de Assuntos Econômicos, tratar dos Royalties do Petróleo.
RQS 429/2009, de 15/4/2009 – Requerem, nos termos do art. 222,
§ 3o, do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo
falecimento do Dr. Humberto Ludovico.
PLS 341/2011, de 15/06/2011 – Obriga as escolas públicas de ensino
fundamental e médio a exporem em placa visível os seus resultados
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
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PLS 206/2011, de 28/4/2011 – Fixa limites para o valor das contribuições anuais devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais
de Farmácia e dá outras providências.

RQS 227/2009, de 17/3/2009 – Requer o desapensação dos Projetos
de Lei do Senado nos 14, de 2008, e 20, de 2008, por tratarem de matérias diversas.

RQS 259/2010, de 24/3/2010 – Destaque para Votação em Separado,
da Emenda no 32/2009 à Medida Provisória 471, de 2009.
RQS 711/2011, 8/6/2011 – Urgência para matéria.
RQS 1172/2011, de 21/9/2011 – Audiência de comissão na tramitação
de matéria – Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre o Projeto
de Lei do Senado no 278, de 2011.
RQS 1183/2011, de 22/9/2011 – Audiência de comissão na tramitação
de matéria – Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei do
Senado no 112, de 2010.
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RQI 49/2011, de 15/9/2011 – Com fundamento no regimento Interno do Senado Federal, requeremos ao Ministério de Minas e Energia
informações sobre resultados de trabalhos desenvolvidos pela Petróleo
Brasileiro S.A – PETROBRAS, nos Estados de Mato Grosso e Goiás,
relacionados à pesquisa de petróleo e gás natural.

RQI 35/2011, de 22/6/2011 – Requeiro, nos termos do art. 90, inciso
II, combinado com o art. 93, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência Pública destinada a debater,
no âmbito desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, propostas
diferenciadas de contratações com a Administração Pública para realização de obras e serviços de infraestrutura financiados com recursos
públicos, com os seguintes convidados: Ataíde Ribeiro da Costa – Procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho da Copa
do Mundo 2014 – MPF; Cláudio Weber Abramo – Diretor Executivo
da ONG Transparência Brasil; Ministro Valmir Campelo – Ministro
do Tribunal de Contas da União – TCU (relator das obras da Copa
no TCU); Ricardo Leyser Gonçalves – Secretário Nacional de Esporte
de Alto Rendimento, representando o Ministro de Estado do Esporte, Orlando Silva, um representante do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPOG e um representante da Controladoria-Geral da União – CGU.
PLS 278/2009, de 18/6/2009 – Altera os arts. 132, 134 e 139 da Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
relativos aos conselhos tutelares.
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PLS 553/2011, de 6/9/2011 – 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 conceder aos portadores de xeroderma
pigmentoso a isenção de carência para a concessão de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez.
RQS 4/2011, de 7/2/2011 – Requer, nos termos do art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas condolências
à família do jornalista Reynaldo Jardim Silveira, falecido no dia 2 de
fevereiro de 2011, em Brasília – DF.
RQS 1186/2011, de 27/9/2011 – Audiência de comissão na tramitação
de matéria – Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei do
Senado no 571, de 2011.
RQS 742/2011, de 15/6/2011 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado de
Minas e Energia relativas à Reserva Global de Reversão – RGR.
RQS 356/2010, de 12/4/2010 – Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas condolências
às mães dos 6 meninos assassinados em Luziânia/GO.
RQS 1284/2009, de 23/9/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de congratulações à Federação da Agricultura de Goiás (FAEG) pelo lançamento oficial do
Programa Mãos que Trabalham, em conjunto com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR), desenvolvido em nível nacional
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.
RQS 281/2010, de 25/3/2010 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Saúde informações a respeito do Programa Saneamento para
Todos, a cargo da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), referente
aos Municípios de até 50 mil habitantes.
PLS 355/2011, de 22/6/2011 – Altera a Lei no 5.655, de 20 de maio
de 1971, para estabelecer diretrizes ao Poder Executivo quanto à administração das quotas anuais de reversão.
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RQS 266/2009, de 19/03/2009 – Requer, a desapensação dos Projetos
de Lei da Câmara nos 52 e 68, de 2006, e dos Projetos de Lei do Senado nos 43, de 2003, e 124, de 2004, por tratarem de matérias diversas.

RQI 17/2011, de 28/4/2011 – Requer, nos termos do art. 93, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência
Pública, por esta Comissão, juntamente com a Comissão de Assuntos
Econômicos e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
destinada a debater a situação do tráfego aéreo no país, as condições
da infraestrutura aeroportuária, os investimentos programados para
o setor, os aspectos econômicos da modernização e da ampliação da
estrutura atual e as suas implicações com os eventos esportivos de
relevância internacional (Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas)
que serão realizados nos próximos anos no país, com os seguintes
convidados:Antonio Gustavo Matos do Vale, Presidente da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO;Carlos Eduardo Pelegrino, Diretor-Presidente Interino da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC; e Wagner Bittencourt de Oliveira, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC.Informa que a aprovação desta Audiência Pública tendo como um dos
convidados o Presidente da Infraero, irá atender os Requerimentos
no 10, de 2011- CI, de autoria do Senador Francisco Dornelles, no 12,
de 2011- CI, de autoria do Senador Ricardo Ferraço e no 14, de 2011
– CI, de autoria da Senadora Vanessa Grazziontin.
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RQI 16/2011, de 26/04/2011 – Requer, nos termos do art. 93, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, que ao rol dos convidados
previsto nos Requerimentos nos 12 e 14, de 2011-CI, que solicitam a
realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, destinada a debater os investimentos recentes e perspectivas para o transporte aéreo, a infraestrutura aeroportuária e a conclusão das obras planejadas pela Infraero com vistas a Copa de 2014,
sejam adicionados os seguintes convidados: Carlos Álvares da Silva
Campos Neto, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; e José Márcio Monsão Mollo,
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA.

PEC 46/2006, de 24/10/2006 – Acrescenta o art. 174-A à Constituição
Federal, para fixar os princípios constitutivos das agências reguladoras,
e altera o art. 168, para impedir que tais agências sofram contingenciamento de verbas ou atrasos nas liberações de recursos orçamentários.
PLS 154/2007, de 28/03/2007 – Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências, para impor ao fornecedor a disponibilização, nos con-
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tratos formalizados por meio eletrônico, de opção para cancelamento
de contratos de fornecimento de produtos e de serviços.
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RQS 544/2007, de 15/05/2007 – Requerem, com fundamento no
disposto no art. 154, inciso III, combinado com o art. 199, caput, do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Solene
Especial para comemorar o Dia Mundial do Turismo, a ser realizada
em 27 de setembro de 2007.
RQS 1599/2008, de 4/12/2008 – solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nos 316, de 2007 e 318, de 2008, por
regularem a mesma matéria.
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.
PLS 424/2007, de 17/7/2007 – Acrescenta parágrafos ao art. 49 da Lei
no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, renumerando o atual parágrafo
único, para impor ao fornecedor a obrigação de advertir o consumidor,
de forma clara e destacada, do direito de arrependimento previsto no
art. 49 e dá outras providências.
PLS 425/2007, de 17/7/2007 – Inscreve o nome de Anita Garibaldi
no Livro dos Heróis da Pátria.
PEC 8/2007, de 15/2/2007 – Dá nova redação aos arts. 144 e 167 da
Constituição Federal, para criar fundo de segurança pública e vincular
os seus recursos.
PLS 395/2007, de 3/7/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de São Simão,
Estado de Goiás.
RQS 1028/2007, de 5/9/2007 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal e do art. 215, inciso I, alínea a, do Regimento
Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado da Integração Nacional, informações acerca da execução orçamentária e financeira dos
Fundos de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e da Amazônia
(FDA).
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PLS 72/2006, de 28/3/2006 – Institui o dia 12 de setembro como o
“Dia do Urologista”.

RQS 468/2007, de 8/5/2007 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado no 13, de 2007, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.

RQS 1437/2007, de 11/12/2007 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Ministro de Estado
das Cidades, informações sobre providências que têm sido adotadas
pelo Ministério para garantir melhor interação entre os diversos usuários das vias urbanas, como motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, e informações sobre o atual conteúdo temático das auto-escolas
e dos exames com vistas à habilitação de motoristas e motociclistas
que prevejam a questão da convivência pacífica entre esses segmentos
de usuários.
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RQS 469/2007, de 8/5/2007 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado no 146, de 2003, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.

PLS 476/2007, de 14/8/2007 – Modifica o parágrafo único do art. 100
e acrescenta alínea ao inc. II do art. 275, ambos da Lei o 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, para estender regra de fixação de competência ao foro do domicílio da vítima
de acidente aéreo ou de seu sucessor e prever o rito sumário nas ações
de indenização por danos morais e materiais decorrentes desse fato.
RQS 685/2007, de 12/6/2007 – Solicitando que sobre o Projeto de Lei
do Senado no 304, de 2004, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
PEC 52/2005, de 5/10/2005 – Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal, para acrescentar às hipóteses de expropriação de glebas
rurais a exploração de trabalho escravo ou infantil.
PEC 53/2005, de 5/10/2005 – Altera o art. 158 da Constituição Federal, para estabelecer critério de rateio aos Municípios da receita do
ICMS incidente sobre operações relativas a energia elétrica gerada
com a utilização de recursos hídricos.
PLS 408/2005, de 7/12/2005 – Altera a Lei no 9.434, de 4 de fevereiro
de 1997, para assegurar o atendimento da vontade das pessoas que
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houverem manifestado em vida o desejo de doarem tecidos, órgãos
ou partes de seu corpo.
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PLS 314/2007, de 12/6/2007 – Altera a Lei no 9.029, de 1995, para
vedar a fixação de limite etário máximo e outras práticas discriminatórias, na admissão ou permanência da relação jurídica de trabalho do
idoso e dá outras providências.
PLS 315/2007, de 12/6/2007 – Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT para dispor sobre a proteção do trabalho do idoso e
dá outras providências.
PLS 316/2007, de 12/06/2007 – Altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto de renda das pessoas
físicas, para permitir a dedução de despesas com pagamento de aluguel
residencial.
PLS 317/2007, de12/6/2007 – Altera o art. 12 da Lei no 9.656, de 3
de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, para permitir a cobertura de despesas de acompanhante de paciente idoso, regulamentando o art. 16 da Lei no 10.741,
de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
PLS 88/2008, de 25/3/2008 – Acrescenta parágrafos ao art. 643 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, para conceder prioridade nos procedimentos judiciais trabalhistas aos trabalhadores desempregados, com
mais de 50 anos, e dá outras providências.
PLS 304/2008, de 13/8/2008 – Altera o caput do art. 60 da Lei no 8.934,
de 18 de novembro de 1994, para reduzir de dez para cinco anos consecutivos o tempo previsto para caracterizar a inatividade da empresa.
PLS 303/2008, de 13/8/2008 – Autoriza a criação da Agência de Fomento do Centro-Oeste S.A.
RQS 1237/2005, de 3/11/2005 – Requerem, nos termos do art. 160,
combinado com o art. 199, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, que a Hora do Expediente da sessão do dia 28 de novembro
de 2005, seja dedicada à comemoração de 33 anos da Associação dos
Juízes Federais do Brasil – AJUFE.
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PLS 347/2005, de 4/10/2005 – Institui o dia 4 de outubro como o
“Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde”.

PEC 16/2006, 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 1459/2007, de 13/12/2007 – Solicitando, nos termos do art.
255, inciso II, alínea “c”, item 12 do RISF, que o presente projeto de
lei do Senado seja submetido ao exame prévio da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, além da Comissão constante no
despacho inicial.
PLS 223/2005, de15/6/2005 – Institui o Dia Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil.
RQS 1027/2007, de 5/9/2007 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal e do art. 215, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado da Fazenda,
informações acerca da previsão dos Gastos Tributários para 2007 e da
realização dos mesmos nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, de
alguns incentivos e benefícios tributários relativos ao Imposto Sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Pessoa Jurídica.
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RQS 391/2007, de 24/4/2007 – Solicitando que sobre o PLS no 138,
de 2002 – Complementar, além das Comissões constantes dos despachos de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.

PLS 124/2007, de 20/3/2007 – Acrescenta dispositivos à Lei no 10.260,
de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES), para garantir aos estudantes
financiados que tenham quitado 75% da dívida sem atrasos nos pagamentos das parcelas anteriores desconto na quitação do saldo devedor
ou bônus de adimplência nas parcelas vincendas.
PLS 427/2007, de 17/7/2007 – Altera a Lei no 5.889, de 8 de junho de
1973, para dispor sobre a segurança e higiene do trabalho rural.
PLS 426/2007, de 17/7/2007 – Altera a Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973, para dispor sobre a jornada de trabalho do trabalhador rural.
PLS 224/2007, de 3/5/2007 – Institui o Balanço Social Empresarial,
autoriza a criação do Selo Empresa Responsável, altera o § 2o do art.
3o da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, e o inciso IV do art. 3o da
Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências.
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RQS 1082/2005, de 4/10/2005 – Solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado no 323, de 2004, com o de no 84, de 1999, já
apensado aos Projetos de Lei do Senado nos 153, 184, 325, 378, 426,
475, 489, 568 e 607, de 1999; 94, 190 e 232, de 2000; 50 e 56, de 2001,
e 210 e 368, de 2003, por regularem sobre a mesma matéria.
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PLS 40/2008, de26/2/2008 – Concede isenção do Imposto de Exportação sobre o couro wet blue.
PLS 41/2008, de26/2/2008 – Altera o crime de embriaguez ao volante
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
PLS 344/2005, de 29/9/2005 – Acrescenta o art. 207-A ao Código
Penal, com vistas a criminalizar a contratação de menores de dezoito
anos para trabalho perigoso ou insalubre.
PLS 343/2005, de 29/9/2005 – Altera o art. 434 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, (dispõe sobre utilização de mão de obra de menores de 16 anos).
RQS 1054/2005, de 22/9/2005 – Solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado no 527, de 2003, de sua autoria.
RQS 1190/2005, de 25/10/2005 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sobre as ações de defesa do Governo para
prevenir a entrada da gripe aviária no Brasil, o cronograma de implantação e os recursos destinados para a prevenção da doença no país.
PRS 63/2007, de 9/10/2007 – Acrescenta parágrafo ao art. 81 do Regimento Interno do Senado Federal para alterar o procedimento de
substituição de integrante de Comissão.
RQS 1473/2007, de 18/12/2007 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de
Minas e Energia informações, relacionadas ao PLS 38, de 2007, de
Autoria do Senador Osmar Dias, que propõe a extinção da cobrança do
chamado “custo de disponibilidade” dos consumidores residenciais de
energia elétrica, com o objetivo de colher subsídios para apresentação
de Parecer ao referido Projeto de Lei. Requer, ainda, o sobrestatmento
da matéria, nos termos do inciso IV do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
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PLS 392/2007, de 3/7/2007 – Altera a Lei no 9.496, de 1997, para autorizar a União e os Estados, no âmbito do Programa de Reestruturação
e de Ajuste Fiscal, a abater do cálculo do resultado primário despesas
dos Estados com investimentos em obras de infra-estrutura.

PLS 394/2007, de 3/7/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Anápolis, Estado
de Goiás.
RQS 658/2011, de 01/06/2011 – Destaque para a Votação em Separado
da Emenda no 47 ao Projeto de Lei de Conversão no 14, proveniente
da Medida Provisória no 520, de 2010.
RQS 662/2011, de 1/6/2011 – Destaque para a Votação em Separado
do artigo 3o do Projeto de Lei de Conversão no 14, de 2011.
RQI 34/2011, de 16/6/2011 – Requer, nos termos do art. 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão dos nomes abaixo
relacionados entre os convidados para participar da audiência pública
sobre a qual trata o Requerimento no 27, de 2011 – CI. 1 – Flávio
Antônio Neiva – Presidente da ABRAGE; 2 – José Cláudio Cardoso
– Presidente da ABRATE; 3 – Nelson Fonseca Leite – Presidente da
ABRADEE e 4 – Paulo Skaff – Presidente da FIESP .
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PLS 393/2007 de 3/7/2007 – Institui o Programa Melhor Idade e dá
outras providências.

RQS 1635/2009, de 9/12/2009 – Tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado no 424, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nos
243, de 2004; 123, de 2007, e 252, de 2008.
RQS 978/2010, de 14/12/2010 – Desapensamento das Propostas de
Emenda à Constituição nos 6 e 97, de 2003; 80 e 94, de 2007; e 15 e
24, de 2008.
RQS 936/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado de
Minas e Energia acerca do estágio atual das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em execução, sob a
responsabilidade daquele Ministério.
RQS 937/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da
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Integração Nacional acerca do estágio atual das obras do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em execução, sob a
responsabilidade daquele Ministério.
RQS 940/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Secretário de Aviação Civil
da Presidência da República acerca do estágio atual das obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em execução,
sob a responsabilidade daquela Secretaria.
RQS 938/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão acerca do estágio atual das obras
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em
execução, sob a responsabilidade daquele Ministério.
RQS 939/2011, de 4/8/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, dos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Secretário de Portos da
Presidência da República acerca do estágio atual das obras do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC, previstas e em execução, sob a
responsabilidade daquela Secretaria.
PLS 202/2005, de 2/6/2005 – Altera a Lei no 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, para dispor sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índices
e indicadores de produtividade.
RQS 660/2003, de 7/8/2003 – Ementa igual do Requerimento no
654/2003, onde encontra-se anexado.
PLS 354/2003, de 21/8/2003 – Altera a Lei no 9503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a destinação da arrecadação das multas de trânsito e sobre a conversão
da penalidade de multa em prestação de serviços à comunidade.
PLS 146/2004, de 18/5/2004 – Atualiza valores das faixas de referência
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, de que
trata a Lei no 9317, de 5 de dezembro de 1996.
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RQS 629/2004, de 21/5/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Superintendente-Geral do Instituto Nacional de Altos Estudos, Doutor João

Paulo dos Reis Velloso, pela realização do XVI Fórum Nacional sobre
Economia do Conhecimento, Crescimento Sustentado e Inclusão
Social.

PLS 167/2004, de 1/6/2004 – Altera o art. 64 da Lei no 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para tornar
obrigatório o uso de dispositivo de retenção no transporte de crianças.
RQS 692/2004, de 1/6/2004 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal e ouvido o Plenário, Voto
de Aplauso ao Prefeito de Anápolis, Pedro Fernando Sahium, pela
construção da primeira fábrica da companhia sul-coreana no país, em
Anápolis/GO.
RQS 693/2004, de 1/6/2004 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal e ouvido o Plenário, Voto de
Aplauso ao Presidente da Hyundai no Brasil, Carlos Alberto Oliveira Andrade, pela construção da primeira fábrica da companhia sul-coreana no país, em Anápolis/GO.
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RQS 675/2004 de 1/6/2004 – Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja consignado, nos anais do Senado, voto de aplauso ao Governador do
Estado de Goiás, Marconi Perillo, pela construção da primeira fábrica
da companhia sul-coreana no país, em Anápolis/GO.

RQS 694/2004 de 1/6/2004 – Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal e ouvido o Plenário, Voto de
Aplauso ao Sr. Deocleciano Moreira Alves, Presidente da Associação
Comercial de Anápolis/GO, pela construção da primeira fábrica da
companhia sul-coreana no país, em Anápolis/GO.
RQS 166/2008, de 26/2/2008 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações sobre a
tributação da exportação do couro, considerando que a Resolução da
Câmara de Comércio Exterior (Camex) no 42, de 19 de dezembro de
2006, manteve, por tempo indeterminado, a incidência do Imposto de
Exportação sobre o couro wet blue, à alíquota de 9%, abandonando o
escalonamento até zero previsto em resoluções anteriores.
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PLS 278/2004, de 5/10/2004 – Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI incidente sobre os veículos automotores que especifica, e dá outras providências.
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PLS 275/2004, de 5/10/2004 – Institui o Dia Nacional da Mamografia.
PLS 276/2004, de 5/10/2004 – Altera os arts. 17 e 18 da Lei no 9.656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para tornar obrigatória a existência de contratos
escritos entre operadoras dos referidos planos e seus prestadores de
serviços.
PLS 277/2004, de 5/10/2004 – Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, para permitir o oferecimento e a contratação de planos de saúde
com coberturas reduzidas.
RQS 1291/2004, de 7/10/2004 – Requer, nos termos do inciso II, “a”,
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para participar da Conferência Mundial das Mulheres parlamentares para a tutela da Criança e do Adolescente em Roma (Itália),
no período de 17 e 18 de outubro de 2004.
FONTES CONSULTADAS:
ELEIÇÕES 2002. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/eleicoes/
eleicoes2002/index.html> Acesso em: nov. 2002.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Lúcia Vânia. Brasília, 2002.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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.
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Luzia Alves Toledo
PSDB – Espírito Santo

Profissão: Advogada
Nascimento: 5/1/1942, Mimoso do Sul/ES
Filiação: José Alves Toledo e Diolinda Maria da Conceição
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Direito, pela Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES; Extensão em Direito do Trabalho, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 12/1/1999 a 31/5/2000 – ES
Ocupou a vaga de José Ignácio Ferreira, para este assumir o Governo do Estado.
O 1o Suplente, Ricardo Ferreira Santos, licenciou-se após ser nomeado para a Secretaria de Planejamento do Estado do Espírito Santo. Em 2000, retornou ao Senado.
Titular nas Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; Educação; CPI Judiciário; CPMI Roubo de Cargas; Suplente nas Comissões: Fiscalização e Controle;
Educação; Serviços de Infraestrutura; Assuntos Sociais; CPI Judiciário; Subcomissão
de Rádio e TV; Comissão Mista Especial Combate à Pobreza.

Vice-prefeita – 1996 – Vitória-ES

Exerceu o cargo interinamente por três vezes.

Vereadora – 1992 – Vitória-ES
Vereadora – 1988 – Vitória-ES

CARGOS PÚBLICOS:
Coordenadora da Assessoria Jurídica da Representação do Estado do
Espírito Santo no Rio de Janeiro; Coordenadora da Casa Civil da Re-
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presentação do Estado do Espírito Santo no Rio de Janeiro; Secretária
do Estado da Secretaria Extraordinária da Representação do Estado do
Espírito Santo em Brasília.
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Professora concursada de Português (1o e 2o graus) e Professora de
História Geral e do Brasil, do Ensino Secundário, na Escola Monsenhor Elias Tomasi Sobrinho, em Mimoso do Sul, onde exerceu,
também, o cargo de Diretora; Advogada nas Varas Cíveis e Criminais
do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro; Advogada Sênior da
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, onde se aposentou
com proporcionalidade ao tempo de serviço, para se dedicar integralmente ao mandato de Vereadora; Presidente da Associação Brasileira
das Mulheres de Carreira Jurídica – Comissão do Espírito Santo – ABMCJ/ES (1995/1999); Membro do Instituto Histórico e Geográfico do
Estado do Espírito Santo; Vice-presidente da Sociedade de Assistência
à Velhice Desamparada – Asilo dos Velhos de Vitória.
MISSÕES NO EXTERIOR:
Participou do “Seminário Internacional de Municípios Portuários”,
promovido pela Associação Israelense de Cooperação Internacional
e Ministério das Relações Exteriores de Israel; Participou do “1o Fórum das Autoridades Máximas Regionais do MERCOSUL”, Uruguai
(1997); Missão de Governo do Estado do Espírito Santo, representando a Prefeitura Municipal de Vitória, no Chile, Uruguai e Argentina (1997); Participou da constituição do "Conselho de Prefeitos
do Corredor Atlântico do MERCOSUL", representando a Prefeitura
Municipal de Vitória, Buenos Aires, Argentina (1997); Participou do
1o Encontro de Cidades Latino Americanas Contra Drogas – ECLAD
97, representando o Município de Vitória, São Paulo; Visita Oficial
à Bélgica – Porto de Ghent, onde existe um convênio de intercâmbio de estudantes de nível superior celebrado entre aquele Porto e
a Universidade Federal do Espírito Santo, na área portuária (1999);
Visita oficial ao Sumo Pontífice, Sua Santidade o Papa João Paulo II,
no Vaticano (2000).
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Título de “Honra ao Mérito pelo Esforço e Abnegação às Escolas
de Férias Capixabas”, pela, OONDA – Organização Ontem não Dá
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Amanhã; Presidente de Honra do CEGA – Grêmio Estudantil Graça Aranha, em Mimoso do Sul; Título de "Distinção por Tempo de
Serviço", concedido pela Companhia Docas do Estado do Espírito
Santo – CODESA; "Destaque SEDEC 86", concedido pela Sociedade
Espírito-Santense de Cultura, Educação e Ciência de Mimoso do Sul;
"Reconhecimento aos Relevantes Serviços Prestados à Comunidade
Vitoriense" (1994), outorgado pela Câmara Municipal de Vitória; Título de Cidadã dos Municípios do Espírito Santo: Vitória, Cachoeiro
de Itapemirim, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, Vila Velha e Serra;
"Reconhecimento aos Relevantes Serviços Prestados ao Município de
Vitória", Câmara Municipal de Vitória (1996); "Mulher de Expressão”
concedida pela Sociedade Pestalozzi de Mimoso do Sul; "Mérito Militar Feminino" pelas honrosas ações e relevantes serviços prestados no
âmbito dessas Corporações, outorgado pela Polícia Militar do Espírito
Santo e o Corpo de Bombeiros; "Grandes Mulheres do Espírito Santo"
concedido pela relevante atuação nas questões da longevidade humana,
Associação Municipal de Envelhecimento – AME; "Honra ao Mérito"
concedido pelo Aeroclube do Espírito Santo; Título "Atuação Brilhante" conferido pelo PSDB de Atílio Vivácqua; Título de "Honra ao
Mérito" conferido pela Associação Brasileira das Mulheres de Carreira
Jurídica – ABMCJ/ES; “Homenagem Especial por Serviços Prestados
à Comunidade”, concedido pelo Conselho Regional de Administração
– CRA/ES; "Reconhecimento aos Serviços Prestados à Comunidade",
outorgado pela Prefeitura Municipal da Serra; Condecorada com o
Troféu " Centenário de Ricardina Stamato" concedido aos incentivadores da cultura pela Academia Feminina Espírito-Santense de Letras;
"Destaque Político" concedido pela Revista Justiça e Trabalho.
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Proferiu Conferência sobre o sistema de cotas eleitorais na Cidade do
Porto e nas principais Câmaras Municipais daquele país a convite do
Governo Português (26/2/1999).
PRONUNCIAMENTOS:
•• Pronunciamento de posse na assunção do mandato senatorial em
substituição ao Senador Ricardo Santos, designado secretário de
estado da coordenação do planejamento do Governo do Espírito
Santo. DSF 13/1/1999 p. 1412.
•• Homenagem póstuma ao ex-senador João Calmon. DSF 22/1/1999
p. 1917.
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•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DCN 11/3/1999 p.
2026.
•• Defesa das medidas adotadas pelo Governo José Inácio Ferreira,
do Estado do Espírito Santo, referentes ao funcionalismo público.
Necessidade de incrementar o setor de turismo. DSF 25/3/1999 p.
6279.
•• Análise do quadro educacional no Brasil. DSF 15/4/1999 p. 8129.
•• Análise da atual conjuntura econômica. DSF 29/4/1999 p. 9164.
•• Reflexão sobre a atuação da bancada do PSDB no debate programático referente aos rumos da social democracia no terceiro milênio
do Brasil. DSF 6/5/1999 p. 10145.
•• Saudação à Rede Gazeta, de Vitória do Espírito Santo, pela inauguração de um moderníssimo parque gráfico. DSF 27/5/1999 p. 13132.
•• Registro da posse do Ministro Elcio Álvares no Ministério da Defesa. Regozijo pela aprovação do nome da Dra. Eliana Calmon Alves
para o Superior Tribunal de Justiça. Realização da segunda caminhada de fé “Os passos de Anchieta”, realizada nos dias 3, 4 e 5 do
corrente, no Estado do Espírito Santo. DSF 11/6/1999 p. 15026.
•• Homenagem ao Ministro de Estado da Defesa, Elcio Álvares, filho
ilustre e ex-senador do Estado do Espírito Santo. DSF 18/6/1999
p. 15591.
•• Defesa do desenvolvimento econômico do Espírito Santo através
do incremento e da qualificação do setor turístico daquele Estado.
DSF 1/7/1999 p. 17924.
•• Participação das mulheres nos cargos de comando no Brasil. DSF
3/9/1999 p. 23183.
•• Esclarecimentos sobre o envolvimento do Governador José Ignácio
Ferreira, do Estado do Espírito Santo, em liberação de empréstimos
junto ao BANESTES. DSF 23/9/1999 p. 24897.
•• Homenagem aos idosos brasileiros, pelo transcurso da data a eles
dedicada, no próximo dia 27 de setembro. DSF 25/9/1999 p. 25194.
•• Indignação com as denúncias envolvendo o Ministro da Defesa, Sr.
Elcio Álvares. DSF 8/10/1999 p. 27129.
•• Apoio ao Projeto de Lei da Câmara 51, de 1998, de iniciativa do
Presidente da República, destinado a instituição da Política Nacional
de Turismo. DSF 12/11/1999 p. 30672.
•• Homenagem aos bombeiros. DSF 3/12/1999 p. 33395.
•• Considerações sobre o desenvolvimento econômico do Estado do
Espírito Santo. DSF 14/12/1999 p. 34733.
•• Considerações sobre a qualidade do serviço de telefonia prestado
ao povo do Estado do Espírito Santo. DSF 15/12/1999 p. 34914.
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•• Debate sobre a violência nos meios de comunicação de massa e sobre a proposta de adoção de normas que controlem a programação
televisiva e radiofônica do País. DSF 13/1/2000 p. 254.
•• Precariedade das condições alimentares da população brasileira,
constatada no terceiro “Encontro Brasileiro de Transtornos Alimentares e Obesidade”. DSF 14/1/2000 p. 319.
•• Considerações sobre o requerimento de sua iniciativa, que propõe a
constituição de comissão especial interna encarregada de promover
estudos e levantamentos destinados a implantação de uma estrutura
logística de transporte, operando coordenadamente na região do
"corredor atlântico do MERCOSUL", que reúne a totalidade do
sistema portuário, marítimo e hidroviário da América do Sul. DSF
19/1/2000 p. 513.
•• Propostas para reabilitação dos menores infratores da FEBEM. DSF
2/2/2000 p. 1536.
•• Contestação às acusações divulgadas pela revista “Istoé” contra o
Senador Gerson Camata, destacando seu honrado passado político
e seus feitos em prol dos capixabas e dos brasileiros. DSF 3/2/2000
p. 1589.
•• Defesa de uma sociedade baseada em valores mais fraternos, principalmente em relação aos idosos. DSF 10/2/2000 p. 2074.
•• Defesa da reativação do Programa Nacional do Álcool. DSF
23/2/2000 p. 3342.
•• Considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência física. DSF 25/2/2000 p. 3580.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 16/3/2000
p. 4563.
•• Solidariedade à Associação dos Aposentados da Universidade Federal do Espírito Santo, no pleito de rejeição da Proposta de Emenda
a Constituição 136, de 1999, que dispõe sobre a contribuição para
manutenção do regime de previdência dos servidores públicos e dos
militares da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.
DSF 24/3/2000 p. 5310.
•• Considerações sobre a fecundidade da mulher brasileira e seus efeitos sobre a estrutura populacional. DSF 4/4/2000 p. 6358.
•• Importância do complexo portuário do Estado do Espírito Santo
para a economia brasileira. DSF 5/4/2000 p. 6424.
•• Reflexão sobre a história do povo capixaba nos 500 anos do descobrimento do Brasil. DSF 20/4/2000 p. 7801.
•• Abordagem sobre a realidade e perspectiva profissional da mulher
no cooperativismo. DSF 10/5/2000 p. 9536.
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•• Comemoração do “Quarto Encontro dos Passos de Anchieta”, promovida pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta – ABAPA, no litoral capixaba. DSF 12/5/2000 p. 9779.
•• Considerações sobre a questão da autonomia universitária. DSF
25/5/2000 p. 10774.
•• Discurso de despedida do Senado Federal. Relato da participação de
Sua Excelência nos trabalhos legislativos. DSF 1/6/2000 p. 11226.
PROPOSIÇÕES:
INS-2/1999 de 1/6/1999 – Sugerindo a esta Casa o patrocínio de um
concurso de monografias sobre o Senado Federal.
PEC-12/1999 de 23/3/1999 – Modifica a redação do parágrafo 3o
(terceiro) do artigo 49 do ato das disposições transitórias.
PEC-54/1999 de 10/6/1999 – Acrescenta inciso ao artigo 93 da Constituição Federal para estabelecer princípio relativo à composição dos
Tribunais Superiores.
PLS 10/2000 de 18/1/2000 – Dispõe sobre a existência de acomodações separadas para fumantes e não fumantes em estabelecimentos
hoteleiros.
PLS 11/2000 de 19/1/2000 – Altera o inciso I do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.
PLS 12/2000 de 20/1/2000 – Dá nova redação ao art. 1o da Lei no 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre o serviço voluntário).
PLS 152/1999 de 19/3/1999 – Altera dispositivo da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, que trata da concessão de salário-maternidade e
dá outras providências.
PLS 153/1999 de 19/3/1999 – Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de equipamentos
destinados a adaptações especiais em veículos para o transporte de
pessoas portadoras de deficiência física.
PLS 181/1999 de 25/3/1999 – Tipifica o crime de violação da intimidade.
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PLS 182/1999 de 25/3/1999 – Tipifica o crime de ofensa à memória
de pessoa morta.

PLS 183/1999 de 25/3/1999 – Acrescenta artigo ao Código de Processo Penal, determinando os casos de segredo de justiça.
PLS 20/2000 de 1/2/2000 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à Microempresa, a ser administrado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, e dá outras providências.

PLS 278/1999 de 28/4/1999 – Dispõe sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce e dá outras providências.
PLS 279/1999 de 28/4/1999 – Acrescenta dispositivo ao art. 38 da Lei
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.
PLS 303/1999 de 5/5/1999 – Dispõe sobre o acesso gratuito dos idosos
às salas de cinema e dá outras providências.
PLS 304/1999 de 5/5/1999 – Dispõe sobre dias alternativos para concursos e vestibulares, de modo a atender aqueles que aleguem motivos
de crença religiosa, e dá outras providências.
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PLS 218/1999 de 9/4/1999 – Denomina "Senador João Calmon" a
Escola Técnica Federal do Espírito Santo – Unidade de Colatina.

PLS 305/1999 de 5/5/1999 – Determina o ressarcimento ao Estado,
pelas indústrias do fumo, dos custos do tratamento das doenças provenientes do tabagismo.
PLS 312/1999 de 6/5/1999 – Institui o plano diretor de desenvolvimento urbano para cidades de interesse turístico e dá outras providências.
PLS 32/2000 de 8/2/2000 – Acrescenta parágrafo único ao art. 39 da
Lei no 5.700, de 1971, que “dispõe sobre a forma e a apresentação dos
símbolos nacionais e dá outras providências".
PLS 355/1999 de 19/5/1999 – Proíbe a realização de tatuagem em
menores de 18 anos, salvo com autorização expressa dos pais ou responsáveis, e dá outras providências.
PLS 356/1999 de 19/5/1999 – Altera o art. 20 da Lei no 8.036, de 11
de maio de 1999, que dispõe sobre o FGTS, de forma a incluir, entre
as hipóteses para movimentação da conta vinculada do trabalhador, o
pagamento de encargos educacionais decorrentes de curso universitário de graduação e dá outras providências.
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PLS 357/1999 de 19/5/1999 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de desfibriladores a bordo de aeronaves.
PLS 358/1999 de 19/5/1999 – Dispõe sobre o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, previsto no inciso XXVIII
do art. 7o da Constituição Federal e dá outras providências.
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PLS 359/1999 de 19/5/1999 – Altera o prazo de financiamento pelo
Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR para a construção de hotéis
de turismo e dá outras providências.
PLS 389/1999 de 1/6/1999 – Altera a Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, que "dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo
1o, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências".
PLS 39/2000 de 22/2/2000 – Dispõe sobre o reajuste dos encargos
mensais e dos saldos devedores nos contratos de financiamentos habitacionais pactuados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
– SFH, modificando a Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964.
PLS 390/1999 de 1/6/1999 – Altera os artigos 215, 216 e 231 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
PLS 40/2000 de 22/2/2000 – Acrescenta § 3-A e 4o ao art. 40 da Lei
no 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio).
PLS 400/1999 de 8/6/1999 – Dispõe sobre o pagamento dos créditos
de natureza alimentícia devidos pela Fazenda Pública.
PLS 403/1999 de 9/6/1999 – Dispõe sobre o seguro obrigatório de
pagamento das obrigações trabalhistas relativas à rescisão contratual,
e dá outras providências.
PLS 434/1999 de 22/6/1999 – Altera o art. 354 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452 de 1o de
maio de 1943, para aumentar, em cada atividade, a proporcionalidade
de empregados brasileiros, e dá outras providências.
PLS 435/1999 de 22/6/1999 – Dispõe sobre a indenização por dano
moral decorrente do extravio ou da perda definitiva de bagagem.
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PLS 436/1999 de 22/6/1999 – Concede incentivo fiscal aos empregadores que colocarem à disposição de seus empregados cursos de
aperfeiçoamento e dá outras providências.

PLS 48/2000 de 24/2/2000 – Altera dispositivos da Lei no 7.116, de
29 de agosto de 1983, que "assegura validade nacional às carteiras de
identidade, regula sua expedição e dá outras providências".

PLS 489/1999 de 17/8/1999 – Concede isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados a equipamentos
e material educativo destinados à utilização por pessoa portadora de
deficiência.
PLS 49/2000 de 24/2/2000 – Tipifica o crime de informação falsa.
PLS 504/1999 de 19/8/1999 – Dispõe sobre o acompanhamento de
paciente idoso durante internação hospitalar.
PLS 505/1999 de 19/8/1999 – Inclui conteúdos de educação ambiental
nos currículos da educação básica e superior.
PLS 506/1999 de 19/8/1999 – Altera os artigos 19 e 29 da Lei no 6.515,
de 26 de dezembro de 1977, que tratam do dever de prestar alimentos
na separação judicial e no divórcio.
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PLS 488/1999 de 17/8/1999 – Disciplina o trabalho educativo de adolescentes, previsto no art. 68 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

PLS 507/1999 de 19/8/1999 – Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de
1984, que "institui a Lei de execução penal".
PLS 531/1999 de 1/9/1999 – Acrescenta parágrafos ao art. 143 da Lei
no 4.737, de 15 de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral",
dispondo sobre seções eleitorais especiais para idosos e outros.
PLS 532/1999 de 1/9/1999 – Inclui os símbolos nacionais como tema
transversal nos currículos de ensino fundamental.
PLS 533/1999 de 1/9/1999 – Fixa normas para a cooperação entre os
entes federativos com vistas ao equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.
PLS 546/1999 de 21/9/1999 – Altera o Decreto-Lei no 1.191, de 27 de
outubro de 1971, que "dispõe sobre os incentivos fiscais ao turismo,
e dá outras providências".
PLS 576/1999 de 18/10/1999 – Inclui como tema transversal nos currículos de ensino fundamental e médio a prevenção contra o uso de drogas.
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PLS 577/1999 de 18/10/1999 – Inclui como tema transversal nos
currículos de ensino fundamental noções de turismo.
PLS 580/1999 de 19/10/1999 – Regulamenta a profissão de esteticista
e cosmetologista e dá outras providências.
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PLS 581/1999 de 19/10/1999 – Dá nova redação ao § 2o, do art. 15,
da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, que "institui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal".
PLS 582/1999 de 19/10/1999 – Institui a obrigatoriedade de seguro
nas operações imobiliárias que especifica e dá outras providências.
PLS 613/1999 de 9/11/1999 – Altera o Decreto-Lei no 406, de 31 de
dezembro de 1968, que "estabelece normas gerais de direito financeiro,
aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências".
PLS 619/1999 de 10/11/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Mimoso do Sul, no Estado do Espírito Santo.
PLS 661/1999 de 7/12/1999 – Regulamenta os artigos 52, I; 85; 86;
105, I, a; 108, I, a, da Constituição Federal, relativamente ao exercício
dos direitos da cidadania e à denúncia de crimes de responsabilidade.
PLS 662/1999 de 7/12/1999 – Altera o art. 244 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que trata do crime de abandono material.
PLS 76/1999 de 02/3/1999 – Acrescenta parágrafo único ao artigo
15 da Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do divórcio) e
dá nova redação ao inciso VII do artigo 888 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para estender aos avós o
direito de visita aos próprios netos.
PLS 77/1999 de 2/3/1999 – Acrescenta parágrafos ao artigo 15 da Lei do
divórcio (Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1977), e o artigo 641-a
ao Código de Processo Civil (lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973),
para possibilitar a executoriedade do direito de visita.
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PLS 77/2000 de 28/3/2000 – Altera a redação do artigo 2o do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com o objetivo de redefinir
o conceito de terrenos de marinha, e dá outras providências.

PLS 78/1999 de 2/3/1999 – Dispõe sobre a utilização do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para quitação de prestações
atrasadas dos financiamentos habitacionais.

RQS 215/2000 de 25/4/2000 – Requer que seja prestada homenagem
pelo falecimento do empresário da área imobiliária no Estado do Espírito Santo, José Maria Vivácqua Santos.
RQS 55/1999 de 3/3/1999 – Requer, nos termos regimentais, que seja
constituída comissão especial interna, integrada por 11 (onze) membros, para no prazo de 1 (um) ano, promover estudos e levantamentos
visando o estabelecimento de um sistema logístico de transporte, que
seja integrado por portos e terminais conectados entre si por meio de
linhas regulares de navegação, operando como um sistema coordenado, na região do “corredor atlântico do Mercosul”, que integra todo o
sistema portuário, marítimo e hidroviário da América do Sul.
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PLS 94/2000 de 12/4/2000 – Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados para trator agrícola e respectivos acessórios,
quando adquiridos por pequenos e médios produtores rurais.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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.
Câmara dos Deputados: Sinopse, Biblioteca, Comissão de Minas e
Energia, Comissão de Transportes.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Luzia Toledo. Brasília.
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Maria Benigna Jucá

Maria Benigna Oliveira do Nascimento Jucá
PSB – Amapá

Nascimento: 30/12/1951, Macapá/AP
Filiação: Cláudio Carvalho do Nascimento e Maria Olinda Oliveira
do Nascimento
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Direito (1981) Universidade Federal do Pará, Belém/PA
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 24/1/2003 a 31/1/2003 – AP
Suplente do Senador Sebastião Rocha

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
I Seminário sobre Agricultura Amapaense, Macapá/AP (1985); III Encontro de Advogados Amapaense, Amapá (1989); Encontro Mundial
de Direito Agrário, Goiás (1991); Encontro Nacional dos Órgãos de
Terra, Macapá/AP (1993); II Encontro Nacional de Procuradores do
IBAMA, Brasília/DF (1994); Seminário Internacional de Direito Agrário e política de terras, 30 anos de Estatuto da terra, Recife/PE (1994);
Encontro Nacional da Associação dos Órgãos Estaduais de Terra –
ANOTER (1995); Seminário de Exposição sobre o trabalho FAO/
SAGRIMA (1995); Seminário o Papel do Estado e do setor privativo
na pesquisa agropecuária e do III Encontro Nacional dos Secretários
Municipais de Agricultura – ENASEMA (1996); Fórum Nacional de
Agricultura (1997); Fórum Nacional de Secretários de Agricultura e
Abastecimento (1998).
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OUTRAS INFORMÇÕES:
Segunda Vice-Presidente do Diretório do Partido Socialista Brasileiro – PSB
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FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Maria
Benigna Jucá. Brasília.

Maria do Carmo Alves
Maria do Carmo do Nascimento Alves
DEM – Sergipe

Profissão: Advogada
Nascimento: 23/8/1941, Cedro de São João/SE
Filiação: João Batista do Nascimento e Marinete Alves do Nascimento
Cônjuge: João Alves Filho
Filhos: Ana Maria, João Alves Neto e Maria Cristina
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Direito, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju/SE (1966)
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2007 – SE
Suplentes: 1o – Vigínio José de Carvalho Neto e 2o – Emanuel Messias Oliveira Cacho.
Eleita com 468.546 votos válidos (50,08% votos válidos).
Titular nas Comissões: Relações Exteriores e Defesa Nacional (2007); Educação (2007); Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (2007);
Educação, Cultura e Esportes (22/2/2011-); Desenvolvimento Regional e Turismo (26/2/2011-); Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste
(22/3/2011-); Projeto Jovem Senador (22/3/2011-); Conselhos: Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara (22/3/2011); Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (2007); Suplente nas Comissões: Desenvolvimento Regional e Turismo
(2007); Constituição, Justiça e Cidadania (2007); Assuntos Econômicos (5/4/2011-);
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (22/2/2011-); Assuntos
Sociais (22/2/2011-); Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (26/4/2011-); Subcomissões Permanentes: Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência (7/4/2011-);
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde (12/4/2011-).

Senadora – 1o/2/1999 a 31/1/2007 – SE
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Suplentes: 1o – Manoel Elias de Santana e 2o – Carlos Alberto Oliveira
Eleita com 325.703 votos (51,54 % dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais (1999-2001, 2003-2005); Educação (20012005); Constituição, Justiça e Cidadania (1999-2005); Direitos Humanos e Legislação
Participativa (2003-2005); Especial 180 anos do Senado Federal (2006); Mista Especial Combate à Pobreza (1999); Conselho de Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz
(2001-2003); CPI Transgênicos (2003); CPMI Exploração Sexual (2003); Suplente nas
Comissões: Educação (1999-2001); Constituição, Justiça e Cidadania (2005); Serviços
de Infraestrutura (2005); Relações Exteriores e Defesa Nacional (2003-2005); Serviços
de Infraestrutura (1999-2001, 2003-2004); CPMI Fundos de Pensão (2004); CPMI
Banestado (2003); Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (2003-2005).

CARGOS PÚBLICOS:
Superintendência da Legião Brasileira de Assistência – LBA (19871989); Coordenadora Estadual do PRONAV – LBA (1985-1987);
Presidente do Conselho da Fundação de Desenvolvimento Comunitário de Sergipe (1991-1994); Conselheira Municipal da Condição
Feminina de Aracaju/SE (1987-1989); Secretária de Estado de Combate à Pobreza, da Assistência Social e do Trabalho (2003); Presidente
do Conselho do Banco do Povo (2003); Conselheira do Conselho da
Criança e do Adolescente, da Assistência Social e da Mulher (2003);
Presidente do Conselho do Banco do Povo (2004); Presidente do
Fundo de Combate à Pobreza (2004); Presidente do Conselho do
Banco do Povo (2004); Conselheira do Conselho da Criança e do
Adolescente, da Assistência Social e da Mulher (2004).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Dirigiu empresas no ramo da construção civil nos estados da Bahia,
de Sergipe e de Alagoas e na área da comunicação em Sergipe; Presidente da Habitacional Construções S/A, Sistema Rádio e Televisão
Aracaju S/A, o Hoteal – Hotéis Alagoas S/A e a Jundhiahy Agropecuária.; Presidente do Núcleo de Trabalho Comunitário de Sergipe
Nutrac (1985-1987 e 1991-1994); Presidente do Conselho Estadual
de Administração da Fundação Renascer – órgão executor da política
da criança e do adolescente (1991 e 1994); Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Idoso (1992 e 1994); Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(1992-1994); Audiências públicas nos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, da Comissão Mista Especial, destinada a estudar as causas

MISSÕES NO EXTERIOR:
Sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas – “Mulher
2000: Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para o Século
XXI”, New York/EUA (4 a 11/6/2000); Assembleia Geral das Nações
Unidas, New York/EUA (7 a 13/12/2002); 5th Forum of the World
Alliance of Cities Against Poverty, do Programa de Desenvolvimento
das Nações Unidas, Valência/Espanha (27/3 e 3/4/2006).
TRABALHOS PUBLICADOS:
Defensoria pública: um direito do cidadão; é necessário reduzir as
taxas de juros. Brasília: Senado Federal, 1999.
Desigualdades regionais. Brasília: Senado Federal, 1999.
Discurso de posse. Brasília: Senado Federal, 1999.
Emprego: carcinicultura. Brasília: Senado, 1999.
Energia no Brasil: futuro incerto! Brasília: Senado Federal, 2002.
A mulher ao longo da história. Brasília: Senado Federal, 1999.
Não à privatização da CHESF. Brasília: Senado Federal, 1999.
Projeto novo nordeste. Brasília: Senado Federal, 1999.
A revitalização do velho Chico. Brasília: Senado Federal, 1999.
Seca: eterna agonia do nordeste. Brasília: Senado Federal, 2001.
SUDENE: extinção não é solução. Brasília: Senado Federal, 2001.
Velho Chico: 500 anos do descobrimento. Brasília: Senado Federal,
2001.
Transposição das águas do Velho Chico: é possivel? Brasília: Senado
Federal, 2001.
De Mulher para Mulher. Brasília: Senado Federal, 2002.
Vida e Morte – Velho Chico, a lenta agonia de um rio. Brasília: Senado
Federal, 2005.
Notícias do Senado – Atuação Parlamentar. Brasília: Senado Federal,
2005.
Em Defesa de Sergipe no Senado – Atuação Parlamentar. Brasília:
Senado Federal, 2007.
PRONUNCIAMENTOS:
•• Pronunciamento de posse no Senado. DSF 24/2/1999 p. 2998.
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estruturais e conjunturais das desigualdades sociais; Em 12/11/1999
Comissão Mista Especial de Combate à Pobreza.
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•• Homenagem ao jornal Correio Braziliense, pelo recebimento do
prêmio “World's Best Design”, concedido pela Society for News
Design – SND. DSF 5/3/1999 p. 4342.
•• Homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”. DCN 11/3/999
p. 2020.
•• Transcurso dos 144 anos de criação da cidade de Aracaju no Estado
de Sergipe. DSF 17/3/1999 p. 5645.
•• Homenagem a Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Recife
e Olinda, Pernambuco, pelo transcurso de seus noventa anos. DSF
24/3/1999 p. 6096.
•• Considerações sobre a problemática da utilização dos recursos hídricos do planeta. Contrária à privatização da Chesf. DSF 30/3/1999
p. 6763.
•• Comemoração ao Dia do Trabalho nos termos do Requerimento
167, de 1999, de autoria do Senador Ademir Andrade e outros senadores. DSF 30/4/1999 p.9195.
•• Defesa da efetivação de políticas regionais para as regiões Norte e
Nordeste. DSF 8/5/1999 p. 10717.
•• Reflexões sobre a história da defensoria pública. DSF 17/6/1999 p.
15509.
•• Premência de uma política de desenvolvimento geradora de emprego e renda. DSF 19/6/1999 p. 15756.
•• Indignação diante dos resultados da educação brasileira, ressaltando
o auspicioso trabalho desenvolvido pela Fundação Bradesco nesta
área. DSF 22/6/1999 p. 15910.
•• Trabalho de desenvolvimento comunitário e assistência social desenvolvido pelo Padre Leon Gregore e auxiliado por Roberto Alves
da Cruz, no Município de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.
DSF 26/6/1999 p. 17238.
•• Justificativas à apresentação de projeto de lei que visa à solução do
desemprego no Brasil a partir de investimentos no setor de pesca.
DSF 7/8/1999 p.19514.
•• Contrária ao projeto de transposição das águas do rio São Francisco.
DSF 12/8/1999 p. 20027.
•• Justificativas a projeto de sua autoria, visando à formulação de leis
ambientais que possibilitem o desenvolvimento econômico. Comentários à matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, no último dia 9, que menciona a suspensão das importações de camarão,
em virtude da contaminação, por vírus, da produção chinesa. DSF
20/8/1999 p. 21664.
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•• Considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelos pequenos
produtores rurais brasileiros. DSF 20/8/1999 p. 21710.
•• Apelo ao Governo para revisão nos contratos de empréstimos dos
agricultores. DSF 26/8/1999 p. 22107.
•• Descontentamento com as críticas feitas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. Considerações sobre o projeto de transposição das águas do rio São Francisco. DSF 15/9/1999 p. 24313.
•• Apoio à reivindicação dos professores do Estado de Sergipe pela
contratação dos concursados de 1997. DSF 17/9/1999 p. 24538.
•• Ineficácia da proposta de Reforma Tributária para a resolução dos
problemas sociais. DSF 1/10/1999 p. 25933.
•• Importância do micro-crédito para o fomento das atividades de setores produtivos que se encontram na informalidade, exemplificando
a atuação dos Centros de Apoio aos Pequenos Empreendimentos
– CEAP. DSF 6/10/1999 p. 26700.
•• Preocupação com o corte orçamentário na área social para compensar a perda da contribuição previdenciária dos servidores públicos.
DSF 15/10/1999 p.27623.
•• Histórico das desigualdades regionais no País, destacando a marginalização do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. DSF 16/10/1999
p. 27755.
•• Otimismo diante do programa do Governo Federal destinado a
elevar o índice de escolaridade das crianças na faixa de 7 a 14 anos.
Homenagem aos professores pelo transcurso de seu dia. DSF
20/10/1999 p. 27981.
•• Comemoração do septuagésimo quinto aniversário da fundação dos
“Diários Associados”. DSF 29/10/1999 p. 28708.
•• Dificuldades dos setores de saúde no Estado de Sergipe para compra
de equipamentos de alta tecnologia em virtude da maxivalorização
do dólar. DSF 4/11/1999 p. 29736.
•• Inauguração na internet, no último dia 30 de outubro, do site criado
pela “Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida”. DSF
12/11/1999 p. 30618.
•• Regozijo pela aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de projeto de resolução que institui o “Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz”. Comemoração do Dia Internacional do
Estudante. DSF 18/11/1999 p. 31170.
•• Comemoração dos 40 anos da Declaração dos Direitos da Criança,
ocorrido no último dia 20. DSF 23/11/1999 p. 31364.
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•• Proposta de fortalecimento de centros para recuperação de drogados, com base na profissionalização e no trabalho. DSF 1/12/1999
p. 32407.
•• Defesa de programas governamentais de combate a Aids no Dia
Mundial de Combate a doença. DSF 2/12/1999 p. 33305.
•• “Rodada do Milênio”, promovido pela Organização Mundial do
Comércio, em Seattle, EUA. DSF 3/12/1999 p. 33400.
•• Comemoração, amanhã, do Dia Internacional dos Direitos Humanos. DSF 10/12/1999 p. 34420.
•• Defesa da revitalização do rio São Francisco. DSF 14/12/1999 p.
34729.
•• Considerações sobre a crescente violência rural e urbana. DSF
21/1/2000 p. 687.
•• Defesa da adoção de critérios técnicos para a transposição das águas
do rio São Francisco. DSF 25/1/2000 p. 890.
•• Encerramento, ontem, da “I Conferência de Mulheres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, realizada em Salvador/
BA. DSF 3/2/2000 p.1615.
•• Reflexões sobre a globalização, a internet e a evasão fiscal. DSF
10/2/2000 p. 2083.
•• Necessidade de flexibilização das leis trabalhistas para redução da
economia informal. DSF 11/2/2000 p. 2249.
•• Comemoração do quadragésimo aniversário da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. DSF
11/2/2000 p. 2160.
•• Reflexão sobre o aumento da violência no Brasil. DSF 25/2/2000
p. 3583.
•• Comentários ao artigo da conselheira Nilda Coimbra, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, que lembra o importante papel que a mulher desempenha
no abastecimento, gestão e proteção da água. DSF 29/2/2000 p. 3714.
•• Reflexões sobre as desigualdades ainda existentes entre o trabalho
masculino e o feminino no mundo moderno, a propósito do Dia
Internacional da Mulher. DSF 15/3/2000 p. 4369.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 16/3/2000
p. 4574.
•• Críticas à política monetarista do Governo Federal. DSF 22/3/2000
p. 5010.
•• Comemoração do centenário de nascimento do sociólogo Gilberto
Freyre. DSF 29/3/2000 p. 5454.
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•• Reflexões sobre o desafio da integração social e econômica do Brasil,
a propósito do transcurso, em 31 de março, do Dia da Integração
Nacional. DSF 04/4/2000 p. 6359.
•• Boas vindas à Senadora Thelma Siqueira Campos. Comentários
sobre a política de juros e o salário-mínimo. DSF 07/4/2000 p. 6570.
•• Homenagem pelo transcurso dos 25 anos da TV Atalaia de Sergipe.
DSF 24/5/2000 p. 10639.
•• Sugestões ao Governo para reativar o setor da construção civil e
reformular o Sistema Financeiro de Habitação, como medidas de
combate ao desemprego. DSF 30/6/2000 p. 14298.
•• Reflexões sobre a calamidade pública provocada pelas chuvas no
Nordeste. Questionamento sobre a postura adotada pelo Ministro
da Integração Nacional a respeito da implementação do projeto de
transposição das águas do rio São Francisco. DSF 4/8/2000 p. 15732.
•• Reivindicação da aprovação da licença maternidade para mães adotivas. DSF 15/9/2000 p. 18703.
•• Defesa da criação da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Foz do São Francisco. DSF 8/11/2000 p. 21957.
•• Ausência de decisão política para enfrentar os efeitos da seca. DSF
28/11/2000 p. 23155.
•• Reflexão sobre o alijamento do Nordeste dos planos de desenvolvimento econômico, em prol da região Centro-Sul. Preocupação de
Sua Excelênciacom a possível extinção da Sudene. DSF 31/1/2001
p. 32.
•• Registro da assinatura de contrato entre a Petrobras e a Universidade
Federal de Sergipe, para dar continuidade ao plano de consolidação
do Museu de Arqueologia de Xingó. DSF 22/2/2001 p. 1751.
•• Agravamento das dificuldades socioeconômicas na região Nordeste
em decorrência do Plano Real. DSF 16/3/2001 p. 3196.
•• Registro do encerramento, hoje, da primeira FRUTIFERA – Feira
Internacional de Frutas, Derivados e Afins, realizada em São Paulo.
DSF 30/3/2001 p. 4427.
•• Solução de aproveitamento ecológico na utilização do rio São Francisco. DSF 3/4/2001 p. 4893.
•• Apoio à extensão da gratificação de operações especiais aos policiais
rodoviários federais. Registro das homenagens prestadas, no Estado
de Sergipe, pelo transcurso do sesquicentenário de nascimento do
pensador Sílvio Romero. DSF 25/4/2001 p. 7088.
•• Indignação pela extinção da Sudam e da Sudene. DSF 4/5/2001 p.
8041.
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•• Posicionamento contrário à Medida Provisória no 2.145, de 2001,
que extingue a Sudam e a Sudene. DSF 08/5/2001 p. 8259.
•• Recomendações ao Presidente da República no sentido de que seja
retirada a medida provisória que extinguiu a Sudene e Sudam, conforme análise do relatório da CPI do Finor. DSF 22/5/2001 p. 9967.
•• 22/5/2001 – Grave situação da educação no Estado de Sergipe, em
virtude da greve dos professores da rede estadual, gerada pela incompetência do Governo Albano Franco na implementação do plano de carreira da categoria. DSF 23/5/2001 p. 10143.
•• Preocupação de Sua Excelênciacom a greve do magistério no Estado
de Sergipe. DSF 1/6/2001 p. 10915.
•• Críticas à falta de políticas governamentais destinadas a evitar crise
como a do setor elétrico e o problema da seca no Nordeste. DSF
8/6/2001 p. 12550.
•• Elogios ao Movimento dos Focolares e a realização do Projeto Economia de Comunhão. DSF 29/6/2001 p. 14436.
•• Análise dos resultados econômicos e sociais do Plano Real no transcurso do seu sétimo aniversário. DSF 2/8/2001 p. 15115.
•• Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Maçom. DSF
22/8/2001 p. 17589.
•• Comemoração dos quinhentos anos do rio São Francisco, registrado
por ocasião da passagem pelo rio do navegador Américo Vespúcio,
em 04 de outubro de 1501. DSF 03/10/2001 p. 23660.
•• Realização da Expedição Américo Vespúcio 2001, no período de 5
de novembro a 6 de dezembro do corrente, por ocasião das comemorações pelos 500 anos de descobrimento do rio São Francisco.
DSF 10/10/2001 p. 24253.
•• Protesto contra a obrigatoriedade dos feriados impostos, pelo Governo Federal, à região Nordeste. DSF 23/10/2001 p. 25709.
•• Considerações sobre a finalização, pelo Congresso Nacional, do
novo texto do Código Civil Brasileiro. DSF 24/10/2001 p. 25887.
•• Apelo aos secretários de segurança de todo o Brasil pela melhoria
das condições de funcionamento das delegacias de atendimento à
mulher. DSF 08/11/2001 p.27993.
•• Transcrição da reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, de
29 de outubro, intitulada "Velho Chico dá charme rústico a Sergipe".
DSF 9/11/2001 p. 28137.
•• Comemoração, no último dia 25 de novembro, do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. DSF 4/12/2001
p. 30083.
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•• Prejuízos causados à região Nordeste pela imposição do racionamento de energia elétrica. DSF 7/12/2001 p. 30361.
•• Preocupação com a possibilidade de fechamento do Hospital da
Universidade Federal de Sergipe, caso sejam demitidos 200 servidores contratados sem concurso público. DSF 11/12/2001 p. 30570.
•• Apoio à aprovação de Proposta de Emenda à Constituição, de iniciativa do Senador Antônio Carlos Valadares, que institui o Fundo para
a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco. DSF 13/12/2001 p.30874.
•• Reflexões sobre as causas da crise de energia elétrica e a perspectiva
de sua solução. DSF 22/2/2002 p. 668.
•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DCN 7/3/2002 p.747.
•• Entrega do “Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz”, às seguintes
personalidades indicadas pelo Conselho: Sra Heleieth Bongiovani
Saffioli, Sra. Herilda Balduino de Souza, Deputada Luiza Erundina,
Sra. Maria Berenice Dias e Sra. Isabel Lopes. DSF 14/3/2002 p. 2146.
•• Homenagens à cidade de Aracaju, capital de Sergipe, pelo transcurso
dos seus 147 anos de fundação, no último dia 17 de março. DSF
20/3/2002 p. 2523.
•• Considerações contrárias às medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória no 14, de 2001, do setor energético. DSF
16/4/2002 p.4541.
•• Satisfação diante da criação, pelo Presidente da República, do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. DSF 15/5/2002 p. 8060.
•• Preocupação com a escalada da violência contra a mulher, conforme dados apresentados pela Delegacia Especial de Atendimento da
Mulher do Distrito Federal. DSF 16/5/2002 p. 8174.
•• Aprovação do Projeto de Lei da Câmara 149, de 2001, que institui
o Dia Nacional de Saúde Bucal, importante iniciativa para a conscientização da população brasileira. DSF 17/5/2002 p. 8246.
•• Preocupação com a violência nas escolas do Estado de Sergipe. DSF
23/5/2002 p. 8896.
•• Satisfação com a inauguração do Centro de Memória Lourival Baptista, no último dia 17, em Aracaju/SE, que representa a preservação da cultura e da memória política de Sergipe. DSF 20/6/2002 p.
12491.
•• Necessidade da democratização do uso do computador e do acesso
à internet para a formação da juventude. DSF 5/9/2002 p. 16877.
•• Transcurso, hoje, do Dia Nacional de Combate ao Câncer, destacando o trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional de Combate
ao Câncer – INCA. DSF 28/11/2002 p. 22930.
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•• Registro do lançamento, durante a quarta semana de pesquisa
da Universidade Tiradentes, em Aracaju/SE, do guia Sergipe Panorâmico e da incubadora de empresa de base tecnológica. DSF
29/11/2002 p. 22973.
•• Preocupação com o aumento de preços dos itens da cesta básica
e a impossibilidade de sua aquisição com o valor atual do salário-mínimo. DSF 6/12/2002 p. 23657.
•• Apelo pela reativação da Sudene. Críticas ao pronunciamento do
Ministro Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate a
Fome, Senhor José Grazziano, proferido por ocasião do evento
realizado na Federação das Indústrias de São Paulo – FIESP. DSF
19/2/2003 p. 633.
•• Análise sobre a conjuntura econômica e social brasileira, no momento em que reassume a senatoria. DSF 19/9/2003 p. 28099.
•• Comentários sobre a dramática situação dos estados e municípios
pobres do País. DSF 26/9/2003 p. 29082.
•• Comentários sobre a proposta de Reforma Tributária. DSF
1/10/2003 p. 29652.
•• Realização de encontro em Curitiba/PR, de 10 a 13 do corrente,
destinado à preparação da Cúpula de Família pelo Ano Internacional
da Família, instituído pela ONU. DSF 15/10/2003 p. 31330.
•• Comemoração, hoje, do Dia Mundial da Alimentação. DSF
17/10/2003 p. 32802.
•• Críticas à suspensão do Programa de Orientação para uma Alimentação Saudável. Publicação no DSF de 6/11/2003 – página 35589
•• Alerta para a situação do Rio São Francisco. Geração de empregos
como forma de combate à pobreza. Criação do camarão em cativeiro
na Região Nordeste. Atuação do IBAMA no Estado de Sergipe. DSF
de 7/11/2003 p. 35625.
•• Crescimento do trabalho infantil de janeiro a novembro do corrente
ano. DSF de 20/11/2003 p. 37980.
•• Potencial da criação de camarão na região nordeste. DSF de
18/12/2003 p. 41786.
•• Crescimento da carcinicultura no País. DSF de 18/12/2003 p. 41831
•• Insensibilidade do governo federal no auxílio às populações atingidas pela calamidade pública em Sergipe. (como Líder) DSF
28/1/2004 p. 1405.
•• Necessidade de melhoria na política de saúde brasileira. DSF
29/1/2004 p. 1666.
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•• Apelo para um mutirão da solidariedade visando assistir aos atingidos pelas chuvas do Nordeste, bem como ao governo federal para
que libere recursos aos flagelados de Sergipe. DSF 5/2/2004 p. 2777.
•• Novo modelo para o setor energético do Brasil. DSF 18/2/2004 p.
4697.
•• Preocupação com a desnacionalização do setor energético brasileiro.
DSF 19/2/2004 p. 4838.
•• Exaltação às belezas naturais e as potencialidades da economia sergipana. DSF 4/3/2004 p. 5636.
•• Reflexão sobre o papel da mulher na educação. DSF 10/3/2004 p.
6443.
•• Comemoração dos 149 anos de fundação da cidade de Aracaju/SE.
(como Líder) DSF 18 03 2004 p. 7466.
•• Transcurso do Dia Mundial da Água ocorrido no dia 22 do corrente.
DSF 24/3/2004 p. 8267.
•• A comercialização de gás liquefeito de petróleo e gás natural. DSF
15/4/2004 p. 10224.
•• Críticas a projetos eleitoreiros e apressados para a transposição das
águas do Rio São Francisco. DSF 30/4/2004 p. 11666.
•• Considerações sobre a desigualdade social no Brasil. DSF 7/5/2004
p. 12722.
•• Descumprimento de acordos feitos com os governadores em torno
da reforma tributária. (como Líder) DSF 14 05 2004 p. 14331.
•• Satisfação com o fim da greve dos professores do Estado de Sergipe. Equívocos ocorridos na extinção da Sudene. DSF 27/5/2004
p. 16227.
•• Homenagem ao mês de Maria, o mês das mães e das noivas. DSF
2/6/2004 p. 16975.
•• Realização, em Brasília, da Mostra Nacional de Saúde, ocasião em
que está sendo lançada a publicação “A Real-Idade do PSF”. DSF
3/6/2004 p. 17072.
•• Pobreza e controle de natalidade. DSF 9/6/2004 p. 17758.
•• Críticas ao projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.
DSF 22/3/2005 p. 5561.
•• Comemoração, hoje, do Dia Internacional da Saúde. DSF 8/4/2005
p. 8165.
•• Registro de trabalho realizado em Sergipe, na prevenção do câncer.
DSF 14/4/2005 p. 9093.
•• Situação dos 200 mil Agentes Comunitários da saúde. DSF
16/6/2005 p. 19954.
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•• A eliminação das barreiras que criam as desigualdades sociais e
estimulam a pobreza. O uso do microcrédito como instrumento
para o desenvolvimento e o desestímulo à sua “bancalização”. DSF
12/8/2005 p. 27280.
•• Elogios à atuação de Jorge Werthein na representação da Unesco
no Brasil. DSF 14/9/2005 p. 30773.
•• Apelo ao bom senso e ao equilíbrio do presidente Lula, em favor
de Dom Luiz Flávio Cappio, em greve de fome na cidade de Barra,
na Bahia. DSF 5/10/2005 p. 33939.
•• Comentários sobre evento realizado pela ONU, na China, por intermédio da Organização Mundial da Família, onde Sergipe apresentou diversos projetos. DSF 23/11/2005 p. 40600.
•• Homenagem à Campanha da Fraternidade da CNBB de 2006. DSF
23/3/2006 p. 9101.
•• Registro da participação de S.Exa., no período de 28 a 31 de março,
em Valência, Espanha, do quinto Fórum da Aliança Mundial de
Cidades contra a Pobreza, patrocinada pelo PNUD. DSF 6/4/2006
p. 11110.
•• A queda no nível da educação pública brasileira. DSF 15/2/2007 p.
2206.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DSF 8/3/2007 p.
4333.
•• Críticas à qualidade do ensino público brasileiro. Considerações
sobre o ensino no Estado de Sergipe. DSF 24/3/2007 p. 6599.
•• Homenagem à Campanha da Fraternidade de 2007, promovida pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, intitulada
Fraternidade e Amazônia, com o lema – Vida e Missão neste Chão.
DSF 28/3/2007 p. 6776.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às agraciadas Alice Editha Klausz,
Rose Maria Gevara Muraro, Mayana Zatz, Maria dos Prazeres de
Souza e Jandira Feghali. Homenagem à Sra. Therezinha Zerbini e,
in memorian, a Sra. Leocádia Prestes. DCN 12/3/2008 p. 99.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ruth Corrêa Leite
Cardoso (in memorian), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, Sônia
Maria Amaral Fernandes Ribeiro, Elisa Lucinda Campos Gomes,
Lily Monique de Carvalho Marinho e Neide Viana Castanha. DCN
6/3/2009 p. 324.
•• Homenagem pelo transcurso, hoje, do Dia do Bibliotecário. DSF
13/3/2009 p. 4924.
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•• Em defesa de projeto de lei de autoria de S.Exa., que dispõe sobre o
Programa Nacional de Imunizações. DSF 6/5/2009 p. 14904.
•• Comentários sobre o artigo intitulado “Crise, patentes e inovação”,
de autoria do físico Roberto Nicolsky, publicado no jornal Folha de
S.Paulo, edição de 5 do corrente. DSF 29/5/2009 p. 20753.
•• Satisfação pelo recebimento do Prêmio do Mérito Legislador 2008,
em cerimônia realizada no INTERLEGIS. DSF 1/7/2009 p. 28886.
•• Manifestação de apoio ao pleito dos servidores da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, que se encontram com salários defasados, apelando por providências do Ministro Paulo Bernardo e
dos Ministros das pastas às quais está vinculada a categoria. DSF
18/12/2009 p. 73660.
•• Homenagem à Dra. Zilda Arns, que perdeu a vida no terremoto
que assolou o Haiti no início deste ano. DSF 19/2/2010 p. 3483.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma 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. 859.
•• Homenagem pelo transcurso, hoje, dia 17 de março, do 156o aniversário da cidade de Aracaju, capital de Sergipe. DSF 18/3/2011
p. 7316.
•• Comemoração dos 102 anos do Ensino Técnico Profissionalizante.
DSF 31/5/2011 p. 19673.
•• Registro do transcurso, ontem, do Dia Mundial do Meio Ambiente.
DSF 7/6/2011 p. 22074.
•• Homenagem à Rede Vida de Televisão pelo transcurso dos seus 16
anos de p.. DSF 29/6/2011 p. 25931.
•• Homenagem pelo transcurso, hoje, do dia da independência política
de Sergipe em relação à Bahia. DSF 9/7/2011 p. 28429.
•• Registro da realização em Brasília, em 29 de junho último, de seminário patrocinado pelo IPEA, a ONU Mulher e a CFEMEA,
para discutir perspectivas para o trabalho doméstico no Século XXI,
com visitas à Convenção 189 e à Recomendação 201 da OIT. DSF
14/7/2011 p. 29570.
•• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006,
“Lei Maria da Penha”. DSF 5/8/2011 p. 31376.
•• Registro do transcurso, hoje, do Dia Mundial do Diabetes. DSF
15/11/2011 p. 47322.
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PEC 13/2001 de 21/5/2001 – Altera o artigo 225 da Constituição
Federal para determinar a instituição de seguro de responsabilidade
civil, nas atividades lesivas ao meio ambiente.
PEC 31/2000 de 4/8/2000 – Acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7o da
Constituição Federal, para beneficiar, com licença-maternidade, as
mulheres que adotarem crianças.
PLS 2/2003 de 18/2/2003 – Acrescenta alínea ao inciso II do artigo 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução,
da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas, de
doações e programas oficiais de combate à fome.
PLS 3/2003 de 18/2/2003 – Acrescenta parágrafo ao artigo 2031 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil), para excluir
de sua disciplina as sociedades limitadas constituídas antes da data de
sua entrada em vigor.
PLS 7/2001 de 21/2/2001 – Altera o artigo 69 da Lei no 9.099, de 1995,
que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências”.
PLS 8/2002 de 20/2/2002 – Obriga a distribuição de folhetos educativos sobre doenças sexualmente transmissíveis e o fornecimento
gratuito de preservativos no âmbito de motéis, estabelecimentos do
tipo drive-in e similares.
PLS 9/2002 de 20/2/2002 – Altera o artigo 54 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, a fim de garantir a reserva de vagas nas creches, ou
entidades similares, e pré-escolas públicas para as crianças portadoras
de deficiência.
PLS 10/2002 de 20/2/2002 – Altera a Lei no 9.608, de 18 de fevereiro
de 1998, que "Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências", para determinar a utilização da prestação de serviço voluntário
como critério de desempate ou título em concurso público.
PLS 11/2002 de 20/2/2002 – Altera o artigo 50 do Decreto-Lei no 221,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à
pesca e dá outras providências.
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PLS 194/2001 de 3/10/2001 – Acrescenta parágrafo ao artigo 85 da Lei
no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito

PLS 218/2002 de 4/9/2002 – Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública
e dá outras providências, para vedar a realização de licitação de âmbito
internacional quando houver no País licitante com capacidade para
realizar a obra, prestar o serviço ou fornecer o bem objeto da licitação.
PLS 36/2001 de 26/3/2001 – Altera o Código Tributário Nacional
para estabelecer normas gerais sobre celebração de contratos em que
se prevê a concessão de isenção tributária.
PLS 39/2001 de 27/3/2001 – Acrescenta incisos VII e VIII ao § 1o do
art. 94 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código
Eleitoral, a fim de determinar a comprovação de alfabetização para o
registro de candidatos a cargos eletivos.
PLS 42/2000 de 22/2/2000 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento e instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento, da Foz do Velho Chico.
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Brasileiro, para dispor sobre a implantação de sinalização de trânsito
destinada às pessoas portadoras de deficiência visual.

PLS 492/1999 de 18/8/1999 – Modifica o art. 3o da Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, disciplinando a supressão parcial da cobertura
vegetal para desenvolvimento da aquicultura.
PLS 51/2001 de 2/4/2001 – Dispõe sobre a liberação de recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
PLS 641/1999 de 23/11/1999 – Institui o Dia Nacional do Inventor
e dá outras providências.
PLS 65/2001 de 18/4/2001 – Acrescenta dispositivos à Lei no 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de isentar da aplicação de penalidades os veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias.
PLS 673/1999 de 13/12/1999 – Institui a Certidão de Débitos (CD)
a ser expedida pelos serviços de proteção ao crédito, estabelece prazo
para exclusão de registro de inadimplência regularizada e dá outras
providências.
PLS 674/1999 de 13/12/1999 – Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para
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o fim de determinar aos órgãos e entidades da administração pública,
sempre que possível, o uso da internet no processo licitatório.
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PLS 689/1999 de 14/12/1999 – Altera o art. 25 da Lei no 8.171, de 17
de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política agrícola".
RQS 1109/2003 de 11/11/2003 – Requer, nos termos do artigo 50,
§ 2o, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao qual o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA está subordinado, informações quanto à atividade
da carcinicultura no Brasil, especificamente no Nordeste brasileiro.
RQS 162/2000 de 5/4/2000 – Requerem sejam solicitadas ao Ministro
de Minas e Energia informações sobre os compromissos assumidos
pelo Governo brasileiro junto ao Banco Mundial, decorrentes dos
contratos de empréstimos e dos acordos de projetos com a finalidade
de corrigir os efeitos adversos da construção das instalações hidroelétricas do São Francisco, na agricultura e na produção pesqueira na
região do Baixo São Francisco.
RQS 292/2001 de 5/6/2001 – Requerem que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 2 de outubro de
2001 seja reservado a comemorar os 500 anos do rio São Francisco,
registrado por ocasião da passagem pelo rio do navegador Américo
Vespúcio em 4 de outubro de 1501.
RQS 393/1999 de 30/6/1999 – Requer ao Ministério da Defesa, informações sobre a situação dos imóveis funcionais que se encontram
sobre seu controle, em Brasília.
RQS 501/1999 de 3/9/1999 – Solicita a criação de comissão senatorial
temporária, composta de 7 membros e 7 suplentes para, no prazo de 2
meses, promover ampla discussão acerca do Projeto de Transposição
de Águas do Vale do São Francisco e outras alternativas de concepção
baseada na transposição de vazões entre bacias hidrográficas.
RQS 68/2002 de 12/3/2002 – Requer inserção em ata, de voto de
profundo pesar, com envio de condolências à família, ao Senado e
ao Governo colombiano pelo assassinato da Senadora Colombiana
Martha Catalina Daniels, ocorrido no dia 2 de março de 2002.
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RQS 1109/2003, de 11/11/2003 – Requer, nos termos do artigo 50,
§ 2o, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao qual o Insti-

PEC 52/2005, de 5/10/2005 – Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal, para acrescentar às hipóteses de expropriação de glebas
rurais a exploração de trabalho escravo ou infantil.
PEC 53/2005, de 5/10/2005 – Altera o art. 158 da Constituição Federal, para estabelecer critério de rateio aos Municípios da receita do
ICMS incidente sobre operações relativas a energia elétrica gerada
com a utilização de recursos hídricos.
PLS 25/2006, de 31/1/2006 – Estabelece incentivo fiscal de dedução
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas a empresas que fizerem doações de materiais para uso em programas governamentais de
habitação popular.
PLS 45/2006, de 9/3/2006 – Acrescenta dispositivo ao Código de
Defesa do Consumidor, para determinar que, no fornecimento de
bens e serviços executados de forma contínua, o fornecedor deverá
estender aos contratos em vigor, a critério do consumidor, as condições oferecidas para adesão de novos consumidores.
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tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA está subordinado, informações quanto à atividade da
carcinicultura no Brasil, especificamente no nordeste brasileiro.

RQS 321/2006, de 22/3/2006 – Tendo sido designada para representar esta Casa no “5th Forum of the World Alliance of Cities Against
Poverty”, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a se
realizar na cidade de Valência – Espanha, requer, nos termos do art.
55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1o, inciso 1, do Regimento Interno, a necessária autorização para desempenho da referida
missão no período de 28 de março a 1o de abril de 2006, informa que
se ausentará do País no período de 27/3 a 3/4/2006.
PLS 220/2006, de 12/7/2006 – Altera o art. 508 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para reduzir o prazo
para a interposição de recursos.
PLS 257/2006, de 5/9/2006 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal para o Desenvolvimento do Baixo São Francisco, com sede na cidade de Propriá, no Estado de Sergipe.
PLS 256/2006, de 5/9/2006 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal para o Desenvolvimento do Sertão Sergipano (UNISSE), com sede na cidade de Poço Redondo, no Estado de
Sergipe.
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PLS 190/2007, de 12/4/2007 – Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de
1984, para prever o exame criminológico para progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de pena.
PLS 257/2007, de 17/5/2007 – Acrescenta parágrafo ao art. 85 da Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito
Brasileiro”, para dispor sobre a implantação de sinalização de trânsito
destinada às pessoas portadoras de deficiência visual.
PLS 259/2007, de 17/5/2007 – Dispõe sobre o Programa de Substituição de Embalagens Plásticas Convencionais por Congêneres Biodegradáveis.
PLS 270/2007, de 23/5/2007 – Torna obrigatório o fornecimento
gratuito, por motéis, de preservativos e de folhetos educativos sobre
doenças sexualmente transmissíveis.
PLS 279/2007, de 24/5/2007 – Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993 e a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), para estabelecer normas gerais a respeito de contratos
administrativos que prevejam a concessão de benefícios para agentes
econômicos, inclusive de natureza tributária.
PLS 437/2007, de 7/8/2007 – Altera o art. 22 da Lei no 3.268, de 30
de setembro de 1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina
e dá outras providências, para estabelecer novas penas disciplinares.
PEC 82/2007, de 23/8/2007 – Altera o art. 225 da Constituição Federal
para determinar a instituição de seguro de responsabilidade civil, nas
atividades lesivas ou potencialmente danosas ao meio ambiente.
RQS 324/2008, de 25/3/2008 – Requer, nos termos do art. 43, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
da Casa, no período de 20 de março a 18 de julho de 2008, a fim de
submeter-se a tratamento de saúde, conforme laudo médico anexo.
PLS 157/2009, de 23/4/2009 – Altera o art. 3o da Lei no 6.259, de 30
de outubro de 1975, que dispõe sobre o Programa Nacional de Imunizações, para tornar obrigatória a adoção de calendários diferenciados
de vacinação para os portadores de doenças ou condições que causem
baixa resistência imunológica ou exijam a adoção de esquema especial
de imunização.
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PLS 158/2009, de 23/4/2009 – Altera a Lei no 11.664, de 29 de abril
de 2008, para incluir a pesquisa de biomarcadores entre as ações des-

PLS 430/2009, de 23/9/2009 – Altera o art. 265 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para suspender o
processo durante o período da licença-maternidade.
PLS 17/2010, de 9/2/2010 – Altera a Lei no 11.788, de 25 de setembro
de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, para excepcionar os
concedentes de estágios não obrigatórios para estudantes de medicina
do cumprimento de exigências com repercussões pecuniárias.
PLS 112/2010, de 27/4/2010 – Define percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas
e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
PLS 118/2010, de 4/5/2010 – Altera os Capítulos V e X do Livro V
do Título I do Código Civil, a fim de dar novo tratamento aos institutos da exclusão da herança, relativamente à indignidade sucessória
e à deserdação.
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tinadas à detecção precoce das neoplasias malignas de mama e do
trato genital feminino e à pesquisa de predisposição genética para
essas doenças.

PLS 231/2010, de 31/8/2010 – Altera a redação do inciso VII do art.
73 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições, para definir novo critério quanto ao limite dos gastos
com publicidade dos entes públicos no ano da eleição.
PLS 6/2011, de 3/2/2011 – Acrescenta art. 42-B à Lei no 8.078, de 11
de setembro de 1990, para exigir que o credor discrimine o valor do
débito e as condições para pagamento, sempre que notificar o devedor
com o intuito de ofertar proposta de pagamento da dívida.
RQS 617/2011, de 31/5/2011 – Requer, com fulcro no art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Exmo Sr. Ministro
de Estado da Educação, Fernando Haddad, informações acerca de
denúncias veiculadas na imprensa dando conta de fraudes e desvios
de recursos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
RCT 23/2011, de 1/6/2011 – Requeiro, nos termos do artigo 93, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada Audiência
Pública perante esta Comissão com a finalidade de analisar e discutir
as possíveis alterações no Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771, de
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15 de setembro de 1965) à luz da Ciência. À oportunidade, apresento
sugestão no sentido de que sejam convidados para participarem da
presente audiência pública: Aloizio Mercadante – Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia; Izabella Teixeira – Ministra de Estado do
Meio Ambiente; Wagner Rossi – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;Marco Antonio Raupp – Presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC; Jacob Palis
Junior – Presidente da Academia Brasileira de Ciências – ABC;
PLS 394/2011, de 6/7/2011 – Dispõe sobre a distribuição de material
didático, pela União, às escolas públicas de educação básica.
RDR 26/2011, de 20/9/2011 – Requeiro, nos termos do art. 93, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo, com o objetivo de discutir o “panorama dos acidentes
aéreos ocorridos no Brasil envolvendo aviões e helicópteros e as ações
mitigadoras dos órgãos ligados a aviação”, para tanto relacionamos os
seguintes convidados: Wagner Bittencourt – Ministro da Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República – SAC; Marcelo Pacheco
Guaranis ¿ Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC;
Brigadeiro do Ar Carlos Alberto da Conceição – Chefe do Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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 Federal, Subsecretaria de Arquivo, 1999. 429 p., il.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora
Maria do Carmo Alves. Brasília, 1999.
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DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 1930/ Coordenação: Alzira Alves de Abreu... [et al.] Ed. ver. e atual. – Rio de Janeiro:
Editora FGV; CPDOC, 2001.
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Maria Syrlei

Maria Syrlei Donato
PMDB – Santa Catarina

Profissão: Advogada
Nascimento: 29/9/1937, Ijuí/RS
Filiação: Florindo Donato e Genoveve Baggio Donato
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Ciência Jurídicas e Sociais, Universidade do Planalto, Passo Fundo/RS
(1975)
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 11/6/1981 a 5/8/1981 – SC
2o Suplente do Senador Jaison Barreto, convocado em virtude do 1o suplente se
declarar sem condições de continuar no exercício do mandato.
Comissões: Legislação Social e Municípios.

PRONUNCIAMENTOS:
•• Propósitos que animam Sua Excelência no desempenho do mandato de senadora pelo Estado de Santa Catarina. DCN2 12/6/1981
p. 2591.
•• Julgamento do padre Reginaldo Veloso pelo Conselho Permanente
de Justiça do Exército, em Recife. DCN2 1/7/1981 p. 3174.
•• Indicação aprovada pela Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira/
SC solicitando a instalação de uma delegacia regional da polícia de
fronteiras naquela cidade. DCN2 27/6/1981 p. 3039.
•• Problema de emancipação da mulher. DCN2 1/7/1981 p. 3189.
•• Situação político-sócio-econômica do País. DCN2 6/8/1981 p. 3349.
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FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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
Maria Syrlei. Brasília.

Marina Silva

Maria Osmarina Marina Silva de Souza Vaz de Lima
PT – Acre

Profissão: Professora
Nascimento: 8/2/1958, Rio Branco/AC
Filiação: Pedro Augusto da Silva e Maria Augusta da Silva
Cônjuge: Fábio Vaz de Lima
Filhos: Shalon, Danilo, Moara e Mayara
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
História, pela Universidade Federal do Acre, Rio Branco/AC (1984)
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora 1o/2/2003 a 31/1/2011 – AC
Suplentes: 1o – Sebastião Machado Oliveira e 2o – Antonio Ferreira da Silva
Eleita pela legenda do PT com 157.588 votos (32,3 % dos votos válidos).

Senadora 1o/2/1995 a 31/1/2003 – AC

Suplentes: 1o – Julio Eduardo Gomes Pereira e 2o – Maria Francisca Marinheiro.
Verificação, in loco, do ocorrido em Ourilândia do Norte, no Pará, no dia 14/1/1997.
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e Cidadania; CPI
ONGs; Educação; Especial Externa Hospital N. S. Nazaré; Especial Desenvolvimento da Amazônia; Mista Especial Combate à Pobreza; Especial Habitat 2; Mista
Especial Calha Norte; Suplente nas Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania;
Assuntos Econômicos; Especial Código de Trânsito; Especial "El Niño"; Especial
Desemprego e Subemprego; Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; Subcomissão
Permanente de Cinema, Comunicação e Informática.

Deputada Estadual 15/2/1991 a 31/1/1995 – AC
Vereadora 1o/1/1989 a 15/2/1991 – Rio Branco/AC
Relatora da Lei Orgânica do Município do Rio Branco (1990).
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CARGOS PÚBLICOS:
Ministra do Meio Ambiente (2003).
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Professora convidada do Departamento de História da Universidade
Federal do Acre – Disciplina História da América II (1986); Professora do Curso de Atualização em História para professores de 1o e 2o
graus, na Universidade Federal do Acre (1986); Monitora na área de
Sociologia, Universidade Federal do Acre (1982); Professora no 2o
grau (História do Brasil), no Complexo Escolar de Ensino Médio, Rio
Branco/AC (1985 – 1987); Professora no 2o grau (E.M.C e O.S.P.B),
no Centro Educacional e Cultural Meta, Rio Branco/AC (1985); Projeto de Pesquisa "História da Ocupação da terra no Acre 1903/1904",
Universidade Federal do Acre (1992); Projeto de Pesquisa "Fatores
Sócio-Econômicos do Processo Migratório e sua Influência sobre a
Hanseníase no Estado do Acre", Universidade Federal do Acre (1982);
Membro do Conselho Editorial da Revista Esquerda 21; Membro do
Centro de Trabalhadores da Amazônia – CTA; Vice-coordenadora
da Central Única dos Trabalhadores – CUT no Acre (1984/1986);
Secretária Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Partido
dos Trabalhadores (1995/1997); Presidente do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Rio Branco/AC.
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia (1995); Escolhida pela
revista norte-americana Time entre os – Jovens de Futuro no Mundo
(1995); Cidadã Paulistana, da Câmara Municipal de São Paulo (1995);
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal, concedido pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG; Prêmio Goldmann de
Meio Ambiente, como representante das Américas do Sul, Central e
Estados Unidos (1996); 25 Mulheres em Ação Ambiental, homenagem do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (UNEP),
em seus 25 Anos, para 25 mulheres em todo o mundo (1997); Mulher
do Ano, revista Miss Magazine, Estados Unidos (1997); Prêmio Jorge
Marskell "Em Defesa das Águas, da Floresta e dos Povos que nela Vivem" Comissão Pastoral da Terra, Manaus/AM (1999); Medalha Almirante Tamandaré, Marinha do Brasil, Brasília/DF (1999); Mulher do
Ano – CNMB – Rio de Janeiro/RJ (1998); Prêmio CLÁUDIA de 1998
revista Cláudia, São Paulo/SP (1998); Ordem de Mérito Dom Bosco –
Tribunal Regional do Trabalho – Brasília/DF (2000); Comenda Verde

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Seminário realizado pela Comissão Especial da Amazônia Belém/PA;
Ciclo de Debates "Do Rio às Ruas", São Paulo/SP (1997); IV Fórum
de Educação Ambiental – Encontro da Rede Brasileira de Educação
Ambiental, Guarapari/ES (1997); Simpósio Regional de Pensadores
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Minas Brasil, Belo Horizonte/MG (1999); Prêmio Associação de Mulheres de Negócios, Brasília/DF (1999); Instituição do Prêmio Marina
Silva, para o melhor trabalho referente a meio ambiente no curso de
Geografia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Sobral/CE.
Este prêmio é concedido anualmente, desde 1998, durante a Semana
de Meio Ambiente; Homenagem do PT Nacional nos 20 Anos do
Partido, São Paulo/SP (2000); Prêmio FASE "Solidariedade e Educação", Rio de Janeiro/RJ (2001); Prêmio CREA – Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura, Rio de Janeiro/RJ (2001); Prêmio TOP
ECO – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil –
ADMB, São Paulo/SP (2001); Ordem do Mérito Judiciário – Tribunal
Superior do Trabalho, Brasília/DF (2001); Placa e título de Sócia Honorária – Fundação Chico Mendes, Xapuri/AC (2001); Prêmio Carlito
Maia de Cidadania 2002, São Paulo/SP (2002); Moção de Aplausos,
para uma vencedora do Prêmio CREA – RJ de Meio Ambiente, Câmara Municipal de Araruama/RJ (2002); Troféu D. Quixote de La
Mancha, concedido pela revista Justiça e Cidadania, Rio de Janeiro/RJ
(2002); Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente – Categoria Liderança Individual, 1o Lugar, Brasília/DF (2002); Medalha do Mérito da
República Marechal Deodoro da Fonseca, concedido pelo Governo
do Estado de Alagoas, Maceió; Ordem do Mérito Naval – Condecoração no Grau de Grande Oficial – Ministério da Defesa, Brasília/DF
(2003); Troféu Mulher 2003 – Academia Internacional da Cultura,
Brasília, DF (2003); Premio al Desarrollo sostenible 2003 – Fundacion
Ecologia y Desarrollo, Barcelona/Espanha (2003); Diploma de Grão-Cruz da Ordem de Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores,
Brasília/DF (2003); Comenda “Espada Coronel Plácido de Castro –
Libertador do Acre” – Governo do Estado do Acre, Rio Branco/AC
(2003); Diploma “100 Anos do Tratado de Petrópolis” – Governo do
Estado do Acre, Rio Branco/AC (2003); Prêmio “PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais”, na categoria “O Ambientalista
que Queremos”, São Paulo/SP (2003); Prêmio “Imprensa Estrangeira
2003” – Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no
Brasil, Rio de Janeiro/RJ (2003).
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Latino-americanos sobre Ética y Desarrollo Sostenible, Bogotá, Bolívia (2002); Fórum dos Secretários do Meio Ambiente da Amazônia, Manaus/AM (2003); Encontro Amazônia de Experiências Sociais
Inovadoras, Manaus/AM (2003); Seminário sobre Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Brasília/DF (2003); Congresso Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável para a Indústria de Base Florestal, de Geração
de Energia e de Mineração, Araxá/MG (2003); II Encontro Internacional AFEEVAS – Meio Ambiente e Emissões Veiculares, Brasília/DF
(2003); II Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, Penedo/AL (2003); Palestrante: painel "Agricultura Sustentável" – Agenda 21, São Paulo/SP (1997); II Encontro de Psicologia
Comportamental da Região Centro-Oeste, com o tema "Diálogos
Necessários entre a Psicologia e a Política", Brasília/DF (2002); "The
2002 Annual Conference of Business for Social Responsibity", Miami/ USA (2002); 9o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação com o tema “Construindo a Educação para Todos”, UNDIME, Brasília/DF (2003); Fórum Nacional sobre Legislação Ambiental,
Porto Seguro/BA (2003); V Congresso do Movimento de Mulheres
Trabalhadora de Altamira com o tema “ A Amazônia sob o Olhar
Feminino”, Altamira/PA (2003); 8o Congresso Florestal Brasileiro,
com o tema Florestas no Plano Plurianual do Governo Federal, São
Paulo/SP (2003); Projeto Conversando sobre Políticas Públicas, com
o tema “Desafios da Política Ambiental no Brasil Hoje”, Fortaleza/CE
(2003); III Encontro Nacional de Fé e Política, com o tema “Salvar
a vida na terra”, Goiânia/GO (2003); Simpósio Internacional Paraná
– Hyogo, com o tema “Política Ambiental Brasileira”, Curitiba/PR
(2003); Seminário Internacional Ética, Cidadania e Meio Ambiente:
O novo papel dos Tribunais de Contas, com o tem “Política Nacional
do Meio Ambiente”, Recife/PE (2003); V Mostra de Educação do
Araguaia, com o tema “Ambiente, Política e Perspectiva Planetária”,
São Félix do Araguaia/MT (2003); com o tema “Política Ambiental
Brasileira” no Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo,
São Paulo/SP (2003).
PRONUNCIAMENTOS:
•• Luta de Sua Excelência para reduzir as desigualdades regionais e
ponderações sobre a problemática do desenvolvimento da região
amazônica. DCN2 17/2/1995 p. 2050.
•• Prisão de madeireiros em Sena Madureira/Acre, por crimes contra
o meio ambiente. Utilização de culturas perenes como forma de
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aumentar a renda familiar na região amazônica. DCN2 25/2/1995,
p. 2369.
•• Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial.
DCN2 22/3/1995, p. 3418.
•• Análise da visita do Sr. Presidente da República à região amazônica.
Apoio à proposta de criação do Banco do Povo. DCN2 6/4/1995,
p. 4694.
•• Considerações sobre o artigo: “O Diário de Um Assassino”, do articulista Gilberto Dimenstein, jornal Folha de S.Paulo. DCN2 7/4/1995,
p. 4770.
•• Comentando o envio ao Ministro da Justiça de ofício em que cita a
impunidade de assassinos, em especial, os de Chico Mendes. DCN2
29/4/1995, p. 6976.
•• Visita de D. Ruth Cardoso ao Estado do Acre. DCN2 19/5/1995
p. 8516.
•• Relatório de sua viagem a Nova Iorque para comparecer à Sexta
Semana da Amazônia. DCN2 24/5/1995 p. 8638.
•• Comentários sobre o manifesto “Grito da Terra Brasil”, que apresenta propostas concretas de Reforma Agrária. DCN2 25/5/1995
p. 8692.
•• Greve dos petroleiros. DCN2 3/6/1995 p. 9404.
•• Reflexões sobre o II Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia. DCN2 6/6/1995 p. 9486.
•• Homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. DCN2 6/6/1995
p. 9432.
•• Comentários a respeito de artigos publicados no jornal Correio Braziliense, que tratam de conflitos na fronteira do Brasil com a Bolívia.
Situação dos brasileiros que moram na Bolívia. DCN2 7/6/1995 p.
9802.
•• Registrando a sua participação na reunião com os Governadores
dos Estados do Acre e Rondônia, na qual foi discutida a posse das
Vilas Externa e Califórnia, objeto de disputa pelos dois estados.
Desmentindo noticia do jornal Folha de S.Paulo, de convite de Sua
Excelência ao Senador Romeu Tuma, após seu afastamento do Partido Liberal (PL), para ingresso no Partido dos Trabalhadores (PT).
DCN2 13/6/1995 p. 10231.
•• Comparecimento de Sua Excelência reunião com o Presidente do
Ibama, Sr. Raul Jungmann. DCN2 15/6/1995 p. 10373.
•• Apelo por uma ampla discussão do Projeto de Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. DCN2 23/6/1995 p. 10792.
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•• Reflexões sobre a proposta do Sr. Julio Campos, visando a criação de
uma dotação orçamentária para os gabinetes dos senadores. DCN2
28/6/1995, p. 11101.
•• Reportagem do programa Fantástico de ontem, em que foi mostrado
o esconderijo dos assassinos de Chico Mendes. DCN2 4/7/1995,
p. 11575.
•• Participação de Sua Excelência na reunião do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA, presidido pelo Sr. Gustavo Krauser.
DCN2 4/7/1995 p. 11715.
•• Aumento recorde do número de queimadas na região amazônica.
DCN2 4/8/1995 p. 12781.
•• Reflexões propostas ao Plenário por ocasião do transcurso dos 50
anos do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. DCN2 8/8/1995 p. 13545.
•• 20 anos da Comissão Pastoral da Terra (CPT). DCN2 10/8/1995
p. 13716.
•• Repúdio ao incidente ocorrido na fazenda Helina, no Município de
Corumbiara/RO, com vítimas fatais entre políciais e “Sem-terra”.
DCN2 11/8/1995 p. 13772.
•• Homenagens de pesar pelo falecimento do sociólogo e professor
Florestan Fernandes. Repúdio aos assassinatos de trabalhadores rurais. DCN2 12/8/1995 p. 13846.
•• Massacre de trabalhadores rurais em Rondônia. DCN2 15/8/1995
p. 13898.
•• Premência de uma política de Reforma Agrária no país. DCN2
16/8/1995 p. 13920.
•• Comentários às denúncias veiculadas no jornal O Estado de S. Paulo,
envolvendo o Governador do Acre. DCN2 17/8/1995 p. 14016.
•• Ação criminosa de madeireiras no Acre. DCN2 31/8/1995 p. 14871.
•• Queimadas na região amazônica. DCN2 2/9/1995 p.15074.
•• Críticas à administração do Sr. Orleir Cameli, Governador do Estado do Acre. DCN2 6/9/1995 p. 15463.
•• Transcurso do dia 7 de setembro, “Independência do Brasil”, escolhido pela pastoral social da Igreja Católica para ser o Dia Nacional
de Independência dos Excluídos. DCN2 7/9/1995 p. 15578.
•• Considerações acerca da audiência pública na Comissão de Assuntos
Econômicos para debate sobre a “Lei de Patentes”. DCN2 14/9/1995
p. 15773.
•• Lançamento, ontem, da frente parlamentar que coordena os trabalhos da campanha nacional pelo fim da exploração da violência
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e do turismo sexual contra as crianças e os adolescentes. DCN2
16/9/1995 p. 15922.
•• Notícias veiculadas na imprensa do Estado do Acre, sobre o aliciamento do Governador e Lideranças do Estado, com verbas federais,
para ingressarem no PFL. DCN2 22/9/1995 p. 16367.
•• Comentando reportagem do SBT, sobre a situação dos Sem-terra
e dos madeireiros da região amazônica. DCN2 28/9/1995 p. 16919.
•• Situação dos Sem-terra no país. Responsabilidade do Governo na
questão da Reforma Agrária. DCN2 29/9/1995 p. 17071.
•• Solicitando à Mesa diligências para agilização de resposta ao requerimento 944/95, de autoria de Sua Excelência, de informação
ao Ministro dos Transportes, sobre quais empresas prestaram serviços de manutenção e conservação na BR 364, no trecho entre as
Cidades de Rio Branco e Porto Velho. DSF 3/10/1995 p. 17222.
DSF 3/10/1995 p. 64.
•• Registrando os 967 dias de liberdade dos assassinos de Chico Mendes. O suicídio de indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. DSF
10/10/1995 p.707.
•• Expectativa otimista na questão indígena brasileira, graças à presença do professor Marcio Santilli na presidência da FUNAI. DSF
11/10/1995 p.791.
•• Queda do prestígio do Poder Legislativo nas pesquisas de opinião
do Datafolha. DSF 12/10/1995 P. 895.
•• Audiência com o Presidente da República para tratar da exploração
irregular de madeira do Acre. DSF 14/10/1995 p. 928.
•• Alternativas de desenvolvimento para a região amazônica com a
integração das populações locais e indígenas, apresentadas na audiência com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, na semana
passada. DSF 21/10/1995 p. 1463.
•• Denúncias graves apresentadas por diversos segmentos da sociedade
Acreana contra seu governador, Sr. Orleir Cameli. DSF 25/10/1995
p. 1543.
•• Documento formal, entregue ao Ministro da Justiça, pedindo intervenção federal no Estado do Acre. Necessidade de apoio do Poder
Federal, objetivando conter a violência potencial no estado. DSF
26/10/1995 p. 1616.
•• Visita ao Acre do Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, para exame de acusações contra o Governador Orleir Cameli.
DSF 10/11/1995 p. 2703.
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•• Mil dias da impunidade dos assassinos de Chico Mendes. Solicitando agilidade do Governo na apuração das denúncias contra o
Governador do Acre, Sr. Orleir Cameli. DSF 15/11/1995 p. 3070.
•• Libertação de líderes do Movimento dos Sem-terra. Os avanços e
retrocessos da Reforma Agrária. DSF 18/11/1995 p. 3266.
•• Exoneração do Sr. Francisco Graziano da presidência do Incra. DSF
30/11/1995 p. 4209.
•• Parabenizando o Procurador-Geral da República pela iniciativa de
abertura de processos contra o Governador do Acre, Sr. Orleir Cameli. DSF 5/12/1995 p. 4701.
•• Problemas ligados ao projeto Sivam. Supervalorização do Sivam em
relação à própria Amazônia. DSF 7/12/1995 p. 4922.
•• Associando-se às saudações à Mesa e aos Parlamentares. Protestos
contra a impunidade de Darly e Darci, assassinos de Chico Mendes, foragidos há 3 anos e ainda não recapturados. Premência da
viabilização econômica, política e social da região amazônica. DSF
16/12/1995 p. 6159.
•• Revisão no Decreto no 22, de 1991, sobre a demarcação de terras
indígenas. DSF 11/1/1996 p. 99.
•• Justificando requerimento de convocação do Ministro da Justiça,
Dr. Nelson Jobim, à Comissão Representativa do Congresso Nacional, a fim de prestar esclarecimentos sobre a revogação do Decreto
no 22, permitindo a revisão de terras indígenas já demarcadas. DSF
12/1/1996 p. 163.
•• Transcrição nos Anais do Senado do artigo jornal Folha de S.Paulo,
edição de 8 de janeiro de 1996, intitulado “Quem lucra com o trabalho infantil”, sobre a exploração da mão de obra infantil. DSF
13/1/1996 p. 213.
•• Lamentando o descaso do Ministério da Justiça pela captura dos
assassinos do ecologista Chico Mendes. DSF 17/1/1996 p. 326.
•• Protestos contra a revisão proposta pelo Governo Federal nas demarcações de terras das reservas indígenas. DSF 18/1/1996 p. 426.
•• Comentando artigo publicado hoje no jornal Folha de S.Paulo, intitulado “Jobim ensina como alterar terra indígena”. DSF 31/1/1996
p.1083.
•• Corrupção no governo do Sr. Orleir Cameli, do Estado do Acre.
DSF 1/2/1996 p. 1162.
•• Solidariedade às pessoas carentes que fazem tratamento de saúde
fora de seu estado de origem. DSF 2/2/1996 p. 1228.
•• Termos do contrato de refinanciamento da dívida do Acre com a
Caixa Econômica Federal em condições penosas e subalternas. In-
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tervenção branca no Estado pelo Governo Federal. DSF 15/2/1996
p. 1961.
•• Registro do seu primeiro ano de atuação no Senado Federal. Impunidade no assassinato de Chico Mendes. DSF 16/2/1996 p. 2062.
•• Denúnciando o deferimento, através do INPI, de duas patentes
sobre microorganismos, antes mesmo da votação da Lei de Patentes
pelo Congresso Nacional. DSF 27/2/1996 p. 2387.
•• Privilégio da aposentadoria dos congressistas e ex-governadores.
DSF 28/2/1996 p. 2442.
•• Solidarizando-se com o discurso do Senador Eduardo Suplicy, proferido nesta tarde, no que tange à atuação do delegado que conduziu
as prisões de líderes do Movimento dos Sem-terra. DSF 29/2/1996
p. 2617.
•• Preocupação com o declínio da economia do estado do Acre. DSF
6/3/1996 p. 3556.
•• Convidando os Srs. Senadores a participar da solenidade do Dia
Internacional da Mulher, a ser realizada amanhã, no Senado Federal. Transcurso dos 1.166 dias de liberdade dos assassinos de Chico
Mendes. Dificuldades na operacionalização dos recursos do FNO
pelo BASA. Proposta para diminuição da burocracia no BASA, no
que concerne à liberação de recursos para investimento no setor
produtivo da Amazônia. DSF 7/3/1996 p. 3633.
•• Apelo para destinação de recursos do BASA para a economia extrativista na região amazônica. DSF 19/3/1996 p. 4368.
•• Comentando notícia publicada no jornal O Globo, edição do dia
15 último, sobre o interesse dos assassinos do sindicalista Chico
Mendes em entregarem-se à justiça. DSF 20/3/1996 p. 4455.
•• Críticas ao Governador Orleir Cameli, do Acre, por irregularidades
na arrecadação de impostos em suas empresas particulares, utilizando-se do Poder Público em beneficio próprio. DSF 21/3/1996
p. 4544.
•• Comemoração do Dia Internacional de Combate a Discriminação
Racial. DSF 22/3/1996 p. 4679.
•• Comunicando ao plenário o protocolo do pedido de Impeachment do
Governador do Acre, Sr. Orleir Cameli, no dia 16 próximo passado.
DSF 26/3/1996 p. 4866.
•• Comentários a matérias publicadas na revista IstoÉ desta semana,
intituladas: “Amazônia a conquista branca” e “Amazonino Mendes,
Governador do Amazonas: Virei um verde radical”. Importância
da Amazônia para o Brasil e necessidade urgente de uma política
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de desenvolvimento para a região com equilíbrio ecológico. DSF
28/3/1996 p. 5017.
•• Sua participação no Encontro de Vereadores das regiões Norte e
Nordeste, na Cidade de Belém/PA. Devastação de terras indígenas
promovida pelo Governador Orleir Cameli. DSF 2/4/1996 p. 5668.
•• Registro da conclusão do relatório dos procuradores do trabalho,
Dr. Victor Hugo Laitano e Dr. João Batista Luzardo Soares Filho,
sobre a existência da exploração do trabalho escravo no Estado do
Acre. DSF 3/4/1996 p. 5738.
•• Registrando o pedido de exoneração do Dr. Antonio Jurandy Porto
Rosa, Defensor Público Geral da União, e suas valiosas contribuições em defesa da reforma agrária no país. DSF 4/4/1996 p. 5854.
•• Questões concernentes à revisão do Decreto 22, pelo Ministério da
Justiça, que institui o princípio do contraditório nas demarcações
de terras indígenas. DSF 10/4/1996 p. 5995.
•• Comentando sobre a agressão da polícia militar, ocasionando a
morte de trabalhadores sem-terra no município de Eldorado dos
Carajás, no Pará, no momento que interditavam a estrada. DSF
19/4/1996 p. 6519.
•• Relatando seu desempenho em solenidade no exterior, durante a
qual Sua Excelência recebeu o prêmio Goldman de Meio Ambiente.
DSF 1/5/1996 p.7444.
•• Dia do Trabalhador. Crise no programa Comunidade Solidária.
Críticas ao posicionamento do Governo com relação às questões
sociais. DSF 8/5/1996 p. 7664.
•• Comentários ao Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado
ontem pelo Presidente da República. DSF 15/5/1996 p. 8042.
•• Prometendo para amanhã o relatório de sua viagem à Itália. Inauguração em Rio Branco/AC, do Parque Chico Mendes. DSF 5/6/1996
p.9420.
•• Homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 6/6/1996
p. 9436.
•• Proposta de Sua Excelência para a solução do conflito envolvendo
as vilas de Extrema e Nova Califórnia, na fronteira dos Estados do
Acre e Rondônia. DSF 8/6/1996 p. 9539.
•• Denunciando mais uma ilegalidade praticada pelo Governador do
Acre, Sr. Orleir Cameli, jornal a Gazeta do Acre, a respeito do asfaltamento da BR 364, trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. DSF
12/6/1996 p. 9653.
•• Alertando sobre a compra de terras por grandes madeireiras, oriundas da Malásia, para exploração de madeira na Amazônia. Sugerindo
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novas alternativas econômicas para a Amazônia. DSF 19/6/1996 p.
10206.
•• Comunicando a casa o envio de ofício ao Presidente da República e
ao Ministro da Justiça solicitando a suspensão do embargo do IBAMA as obras das estradas BR-64 e BR-17 e a aceleração das investigações sobre a corrupção no Estado do Acre. Repúdio às ameaças
sofridas pelos senadores do estado. DSF 27/6/1996 p. 10834.
•• Prisão, pela Polícia Federal, de Darly Alves da Silva, assassino foragido de Chico Mendes. Viabilização econômica da Amazônia através
de sugestões ao Ministro do Exército e às companhias de pneus para
a utilização de borracha natural. DSF 3/7/1996 p. 11316.
•• Resultado da reunião com o Presidente da República, juntamente
com os Senadores Flaviano Melo e Nabor Junior, para tratar da crise
no Estado do Acre, com o embargo das obras das BR-364 e BR-317.
DSF 6/7/1996 p. 11564.
•• Matéria veiculada no “Jornal Nacional” de terça-feira passada, da
Rede Globo, sobre as irregularidades cometidas pelo governador
Orleir Cameli, do Estado do Acre. DSF 12/7/1996 p. 11922.
•• Assassinato de um índio por policiais militares no município de
Feijó/AC. DSF 17/7/1996 p. 12160.
•• Breve registro a respeito da frase proferida pelo Presidente da República ontem em Portugal, quando se referia ao nosso país como tendo uma cultura “Caipira” e que, por isso, não está acompanhando
os processos de globalização e modernização em curso no mundo.
DSF 18/7/1996 p. 12235.
•• Desaparecimento de várias pessoas, inclusive crianças, parentes dos
acusados do assassinato do Vereador Itamar Pascoal, ocorrido no
último dia 17. Comunicando à Casa o envio de ofício ao Procurador
da Justiça, solicitando a visita da Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana ao Acre, para a elaboração de um plano estadual
de direitos humanos. DSF 19/7/1996 p. 12682.
•• Entrevista do Dr. Luiz Marcos Suplicy Hafers, publicada ontem no
jornal Folha de S.Paulo, motivo de comentário, hoje, do articulista
Clovis Rossi em editorial intitulado “O Direito à Esperança”, acerca
do problema da reforma agrária no Brasil. DSF 24/7/1996 p. 13074.
•• Violência da Polícia Militar do Acre na desocupação da Fazenda
Bauru. DSF 25/7/1996 p. 13152.
•• Restrições e soluções alternativas à Medida Provisória no 1.511, de
1996, que dá nova redação ao artigo 44 da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e
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na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.
DSF 14/8/1996 p. 13927.
•• Dia Nacional da Luta das Mulheres pela Reforma Agrária e contra
a violência no campo, transcorrido em 12 de agosto último. DSF
16/8/1996 p. 14153.
•• Insuficiência das medidas adotadas pelo Governo, no último dia
25 de julho, através do chamado “Pacote Ecológico”, para reduzir o desmatamento. Propostas sugeridas por Sua Excelência, no
sentido da viabilização das reservas extrativas, da preservação do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável da Amazônia.
DSF 17/8/1996 p. 14212.
•• Participação de Sua Excelência na Audiência Pública da Câmara
Municipal do Estado de São Paulo, no próximo dia 19, como palestrante, em debate sobre projeto de sua autoria que regulamenta
o acesso aos recursos da biodiversidade. DSF 17/8/1996 p. 14220.
•• Surto da raiva canina no Estado do Acre. DSF 29/8/1996 p. 15012.
•• Informando à Casa que uma empresa norte-americana, com sede
na Califórnia, patenteou o “Ayahuasca”, bebida sagrada dos índios
da Amazônia. Graves consequências desse tipo de patenteamento.
Anunciando a apresentação de Projeto de Lei regulamentando a
convenção da biodiversidade. DSF 30/8/1996 p. 15245.
•• Referências ao pronunciamento do orador que a precedeu na tribuna. Dando conhecimento à Casa do encaminhamento de ofício
solicitando a revisão da decisão da Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, que transfere o Sr. Darly Alves do
presídio da Papuda, em Brasília, para o presídio Dr. Oliveira Conde,
no Estado do Acre. DSF 11/10/1996 p. 16803.
•• Registrando a votação expressiva do Partido dos Trabalhadores nas
eleições municipais. Referências à eleição do seringueiro Julio Barbosa, no município de Xapuri/AC. Exaltando as atividades exercidas
durante a administração do Prefeito de Rio Branco/AC, Sr. Jorge
Viana. Denunciando abuso do poder econômico nas eleições municipais do Estado do Acre, com aliança entre o Governador do
Estado, Sr. Orleir Cameli, e o PMDB. DSF 12/10/1996 p. 16885.
•• Projeto de Lei de sua autoria, que trata da regulamentação do acesso
dos recursos da biodiversidade. Ressaltando o papel do Sr. Osmar
Dias na relatoria da matéria. DSF 15/10/1996 p. 16989.
•• Transcurso do “Dia do Professor”. Referências ao pronunciamento
do Senador Flaviano Melo. Reiterando denúncias de irregularidades
e de abuso do poder econômico nas eleições do Estado do Acre.
DSF 16/10/1996 p. 17040.
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•• Referência à matéria publicada na revista IstoÉ desta semana, de
autoria do Subprocurador da República Wagner Gonçalves, intitulada: “Acre, o estado do medo”. Destaque dos aspectos positivos
conquistados pelo povo acreano, tais como a criação do projeto
RECA; a mini Reforma Agrária promovida pela prefeitura de Rio
Branco; o movimento contra a devastação da Floresta Amazônica e
o desenvolvimento sustentável. DSF 18/10/1996 p. 17197.
•• Críticas à transferência do assassino de Chico Mendes do presídio
da Papuda/DF para a penitenciária do Estado do Acre, por falta de
segurança daquela instituição. DSF 31/10/1996 p. 17865.
•• Contrariedade de Sua Excelência com a transferência de Darly Alves para a Colônia Penal Francisco de Oliveira Conde, no Estado
do Acre. Teor do ofício enviado ao Ministro da Justiça, Sr. Nelson
Jobim, no sentido de que o referido criminoso seja mantido no
presídio da Papuda, em Brasília/DF. DSF 1/11/1996 p. 17985.
•• Parabenizando a revista Veja pela reportagem do dia 30 do corrente,
intitulada “Um milagre chamado comida”, e ressaltando a importância da conscientização nacional em torno do combate à fome e
à mortalidade infantil. DSF 1/11/1996 p. 17924.
•• Exemplo de bravura do comandante da TAM, desviando o avião
de uma escola antes de sua queda, evitando uma tragédia maior.
Arquivamento do processo do canal da maternidade no Acre. Solidariedade à decisão da Procuradora de Justiça Giselle Mubarac
Detoni, determinando a abertura de sindicância para apurar as circunstâncias que levaram o procurador Nilo Figueiredo Maia a pedir
o arquivamento do processo. DSF 5/11/1996 p. 18073.
•• Solidarizando-se com o pronunciamento do Sr. Eduardo Suplicy,
no exercício da presidência. Necessidade de uma decisão imediata
do Supremo Tribunal Federal sobre o litígio entre as vilas Extrema
e Califórnia, na divisa do Acre com Rondônia. DSF 15/11/1996 p.
18420.
•• Razões para a apresentação do Projeto de Lei do Senado no 306, de
1995, de sua autoria, que dispõe sobre os instrumentos de controle
do acesso aos recursos genéticos do país, e dá outras providências.
Colaboração oferecida através do seminário realizado pela WWF
e outras entidades no sentido de oferecer subsídios ao relator da
matéria, Senador Osmar Dias. Participação de Sua Excelência em
audiência pública a ser realizada no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, organizada pela comunidade científica e entidades não
governamentais sobre a temática da biodiversidade. DSF 15/11/1996
p. 18426.
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•• Indagando da possibilidade de se fazer uma vigília no plenário,
como sinal de protesto ao desrespeito para com o Senado Federal,
para com a população e para com a opinião pública. DSF 15/11/1996
p. 18453.
•• Lançamento do livro do ex-frei Leonardo Boff, sob o título Ecologia,
Grito da Terra, Grito dos Excluídos. DSF 15/11/1996 p. 18437.
•• Registrando sua sensação de impotência diante da ocultação de informações do Banco Central relativas ao requerimento de autoria
do Sr. Eduardo Suplicy. DSF 15/11/1996 p. 18451.
•• Considerações sobre informações a serem encaminhadas pelo Banco Central ao Sr. Eduardo Suplicy, em resposta a requerimento de
Sua Excelência DSF 15/11/1996 p. 18424.
•• Encontro com o Ministro Jose Néri da Silveira, relator do processo
sobre a pendência das vilas de Extrema e Califórnia, entre Acre e
Rondônia. DSF 21/11/1996 p. 18692.
•• Parabenizando a Polícia Federal pela prisão, na data de hoje, no
Paraná, de Darcy Alves de Souza, assassino de Chico Mendes. DSF
25/11/1996 p. 18944.
•• Comentários a artigo do articulista Josias de Souza, Publicado na
Folha de S.Paulo de 26 de novembro, intitulado “Fábrica de cadáveres”. DSF 28/11/1996 p. 19145.
•• Expediente enviado ao Ministério da Saúde solicitando esclarecimentos sobre o corte de verbas para o Fundo Nacional de Saúde
do estado do Acre, destinadas ao combate de doenças endêmicas.
Repudiando comentário preconceituoso do Presidente do Sebrae,
Sr. Pio Guerra, contra a Senadora Benedita da Silva. DSF 3/12/1996
p. 19484.
•• Reunião do conselho administrativo da Suframa, em Rio Branco,
para tratar de vários assuntos, entre eles, a instalação da área de livre
comércio dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no Estado
do Acre. DSF 3/12/1996 p. 19481.
•• Realização, no último dia 28 de novembro, do Tribunal Internacional para julgamento dos massacres de Eldorado dos Carajás/PA, e de
Corumbiara/RO. Transcrição do relatório apresentado pelo Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, professor e deputado Helio Bicudo. DSF 5/12/1996 p. 19658.
•• Registrando aprovação de Projeto de Lei do Senado de sua autoria
que discrimina a ocupação de terras que não cumprem o preceito
constitucional da função social da propriedade. DSF 13/12/1996 p.
20442.
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•• Ausência de uma política nacional para a borracha na Amazônia.
Propostas para a melhoria de vida dos extrativistas da borracha. DSF
13/12/1996 p. 20340.
•• Temas nacionais tratados nesta sessão legislativa, dentre os quais:
Sivam, Orçamento da União, Reforma Agrária, reeleição, biodiversidade e o processo de exclusão social mundial em decorrência da
globalização da economia. DSF 17/12/1996 p.20705.
•• Registrando a matéria Publicada pela revista Veja desta semana intitulada “Piratas da Selva”, que analisa o processo pelo qual empresas se aproveitam de vácuo legal para patentear plantas e material
genético no Brasil. Tramitação no Senado de Projeto de Lei de sua
autoria, que visa regulamentar a convenção da biodiversidade, no
que se refere ao acesso aos nossos recursos genéticos e biológicos.
DSF14/1/1997 p. 2134.
•• Defendendo a inclusão do mogno no apêndice II da Convenção Internacional sobre o comércio de espécies ameaçadas, a ser realizada
em junho no Zimbabue. DSF 15/1/1997 p. 2245.
•• Pretensão de Sua Excelência e outros Srs. Senadores de encaminhar
relatório com esclarecimentos aos Ministros da Reforma Agrária
e da Justiça, bem como aos órgãos competentes, sobre a apuração
da morte de 3 trabalhadores rurais no município de Ourilândia
do Norte/PA. Considerações sobre a reeleição presidencial. DSF
18/1/1997 p. 2642.
•• Preocupações de Sua Excelência com o desdobramento da proposta de concessão de áreas florestais para a exploração econômica
pela iniciativa privada. Situação insustentável dos seringueiros da
Amazônia, desassistidos pelas autoridades federais. DSF 25/1/1997
p. 3102.
•• Chamando a atenção da casa, do Ministro da Saúde e das autoridades acreanas para o surto de uma doença fatal desconhecida que
atinge principalmente crianças nos seringais dos estados do Acre e
Amazonas. DSF 28/1/1997 p. 3175.
•• Realização do 12o Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de
ONGS e Movimentos Sociais para o meio ambiente e o desenvolvimento, em Brasília, no último dia 29, cujo tema foi a agenda 21.
DSF 6/2/1997 p. 3888.
•• Comentando reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo
do último dia 2 sobre o alto índice de violência contra as mulheres
no Estado do Acre. DSF 7/2/1997 p. 3941.
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•• Expediente, recebido por Sua Excelência, da associação das comunidades dos índios Tapeba, Caucaia, no Estado do Ceará, denúnciando
violência que vêm sofrendo. DSF 21/2/1997 p. 4209.
•• Enchentes nos municípios de Rio Branco e Sena Madureira, no
Acre. DSF 27/2/1997 p. 4666.
•• Comentando matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo de
ontem, do jornalista Moises Rabnovich, sobre a situação dos seringueiros no Estado do Acre. As consequências nefastas da falta de
uma política nacional para a borracha. Proposta de Sua Excelência
para uma política de ação extrativista da borracha, a ser debatida com
o governo pelo movimento dos seringueiros e também pelos produtores de borracha dos seringais de cultivo. DSF 1/3/1997 P. 4794.
•• Audiência concedida pelo Presidente do Senado a uma comitiva de
extrativistas da Amazônia, com a presença de Sua Excelência e do
senador Jefferson Peres, em luta por uma política de preços para
a borracha. Necessidade de uma Reforma Agrária especial para a
Amazônia. DSF 4/3/1997 p. 4859.
•• Resultado das negociações que estão sendo feitas entre os seringueiros extrativistas da Amazônia e o Governo Federal. Propostas em
debate. DSF 5/3/1997 p. 4945.
•• Reportando-se à dolorosa situação dos desabrigados, vítimas das
enchentes no Estado do Acre. DSF 14/3/1997 p. 5655.
•• Avaliações feitas pela Conferência Rio +5 dos trabalhos realizados
pelos diferentes Estados Nacionais, concluindo que a ação dos Governos foi insatisfatória para os desafios postos pela ECO-92, principalmente no que se refere a associar desenvolvimento, melhoria da
qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvimento sustentado.
DSF 21/3/1997 p. 6195.
•• Justificando o Projeto de Lei do Senado no 44, de 1997, apresentado
por Sua Excelência na presente sessão, que acrescenta parágrafo
único ao artigo 31 da Lei no 8.071, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
DSF 22/3/1997 p. 6242.
•• Inoportunidade da exoneração do Sr. Raimundo de Araújo Lima,
superintendente do Incra no estado do Acre, que vinha desenvolvendo um bom trabalho contra fraudes. DSF 27/3/1997 p. 6637.
•• Defendendo o devido suporte governamental aos cientistas brasileiros. Satisfação de Sua Excelência com os resultados obtidos nas
pesquisas do centro de tecnologia alternativa e produção de borracha natural do laboratório de tecnologia química da Universidade de Brasília, atestados em visita, a convite do professor Floriano
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Pastore Junior. Sugestão ao Presidente do Conselho Nacional de
Seringueiros, Sr. Atanagildo Gatão, ao representante da secretaria
da Amazônia legal e a técnicos do Ibama para a elaboração de um
documento conjunto com a Universidade de Brasília, a ser apresentado ao Presidente da República como subsídio ao seu compromisso
de apoio e financiamento dos custos ambientais da Amazônia. DSF
27/3/1997 p. 6632.
•• Lamentando o episódio mostrado ontem pela Rede Globo, da violência de Policiais Militares Paulistas contra cidadãos de Diadema.
DSF 2/4/1997 p. 6879.
•• Solidarizando-se com a posição do Presidente Antonio Carlos Magalhães relativamente à agilização do projeto que pune o crime de
tortura. DSF 2/4/1997 p. 6863.
•• Reportagem do Jornal Nacional da TV Globo, ontem, sobre a prática da prostituição infantil no país. DSF 16/4/1997 p. 7790.
•• Saudando a chegada a Brasília de trabalhadores rurais do MST, na
marcha nacional por reforma agrária, emprego e justiça. Convidando a todos para comparecerem, amanhã, a partir das 10 horas
e 30 minutos, em frente a Catedral, à manifestação em defesa do
movimento pela Reforma Agrária. DSF 17/4/1997 p. 7921.
•• Repercussões para a democracia da marcha dos sem terra. Legitimidade da bandeira da Reforma Agrária, que se tornou um consenso
nacional. Compromissos dos partidos de esquerda com os trabalhadores rurais sem terra e suas causas, a propósito das acusações infundadas de alguns setores da imprensa. Audiência de parlamentares
e representantes dos sem terra, hoje, com o Presidente do Senado,
Senador Antonio Carlos Magalhães e o Presidente da República, Sr.
Fernando Henrique Cardoso. DSF 19/4/1997 p. 8129.
•• Denúncia do sertanista Sidney Possuelo sobre a extinção de vários
grupos de índios no país. DSF 23/4/1997 p. 8288.
•• Homenagem ao educador Paulo Freire. Visita do presidente da Pirelli do Brasil, Sr. Giorgio Della Seta, ao Estado do Acre, com a
finalidade de conhecer a realidade dos seringueiros da Amazônia
que vivem naquele estado. DSF 3/5/1997 p. 8924.
•• Denúncia publicada no jornal Folha de S.Paulo de hoje, de que os
governadores do Acre e do Amazonas negociaram pagamentos a
deputados em troca de voto pela aprovação da emenda da reeleição.
DSF 14/5/1997 p. 9541.
•• Reflexão do jornal Folha de S.Paulo sobre a venda de votos na aprovação da emenda da reeleição, na Câmara dos Deputados. Defesa
da instalação da CPI para esclarecimento do episódio de corrupção
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envolvendo membros da Câmara dos Deputados e outras autoridades. DSF 17/5/1997 p. 9883.
•• Informando ao Sr. Eduardo Suplicy que a decisão de inclusão de
matérias em ordem do dia é de competência do titular da presidência do Senado, Sr. Antonio Carlos Magalhães. DSF 20/5/1997
p. 10021.
•• Necessidade da apuração das denúncias de corrupção de compra e
venda de votos em favor da aprovação da emenda da reeleição, já que
não basta punir apenas os cinco deputados, sob pena da reeleição
ficar marcada pela suspeição. DSF 21/5/1997 p. 10132.
•• Avanços nas negociações entre o movimento Grito da Terra Brasil
e o BASA. Solicitação do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal de abertura do processo de cassação contra o
Governador do Estado do Acre, Sr. Orlei Cameli e do seu Secretário de Saúde, envolvidos em escândalos de corrupção. Deturpação
das palavras do Sr. João Pedro Stedile pela mídia e pelo Governo.
Discordâncias de Sua Excelência de vários pontos do discurso do
Presidente da República, proferido ontem no Palácio do Planalto.
Temores dos aliados da situação em torno da criação de uma CPI
para apurar as denúncias de compra de votos favoráveis à aprovação da emenda da reeleição. Reafirmando sua posição em favor das
demandas legítimas da sociedade, independentemente de ter sido
apresentada pelo Presidente da República. DSF 24/5/1997 p. 10429.
•• Apoia o senador Edison Lobão, que solicitou a palavra por 20 minutos. DSF 24/5/1997 p. 10411.
•• Abandono e descaso do Governo Federal com a região Norte e, em
especial, com os estados da Amazônia Legal. Comentando projeto
de lei de iniciativa do Executivo visando conceder subvenção econômica aos produtores nacionais de borracha natural. DSF 27/5/1997
p. 10538.
•• Considerações sobre alguns aspectos do Projeto de Lei de sua autoria, aprovado no Senado Federal em caráter terminativo e encaminhado à Câmara dos Deputados, que inibe o tráfico de menores,
estendendo o registro das digitais às mães dos bebês. DSF 28/5/1997
p. 10614.
•• Manifestando-se favoravelmente à completa investigação das denúncias contra o PT e à imediata instalação da CPI proposta pelo
senador Pedro Simon para investigar a relação dos partidos políticos
com as empresas. DSF 31/5/1997 p. 10719.
•• Resultados positivos dos debates travados hoje no plenário, com os
discursos dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e Pedro Simon.
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Registrando o transcurso, hoje, do Dia Mundial do Meio Ambiente.
Atuação do Congresso Nacional na área ambiental após a Eco 92.
DSF 6/6/1997 p. 11007.
•• Participação de Sua Excelência em seminário promovido pelo Conselho Regional de Educação do Acre, ocasião em que foi discutido
o problema da educação naquele estado. DSF 18/6/1997 p. 11775.
•• Surpresa com a atuação do presidente do Ibama, Sr. Eduardo Martins, do representante do Itamaraty e de uma associação de exploração de madeira, AIMEX, na conferência das partes da convenção
internacional sobre espécies em extinção, realizada em Zimbabue,
que excluíram o mogno brasileiro do apêndice II do documento da
conferência, que confirmaria só a exploração racional da madeira.
DSF 19/6/1997 p. 11862.
•• Somando-se às homenagens ao Sr. Fernando Santana. Comentários ao pacote lançado pelo governo sobre a Reforma Agrária. DSF
21/6/1997 p. 12070.
•• Justificando sua ausência das atividades da Casa na semana passada,
em virtude de viagem de trabalho ao Estado do Acre. Comentários
sobre entrevista do presidente do Ibama, concedida à revista Veja
desta semana. Repelindo calúnias daquele dirigente, ao afirmar que
Sua Excelência teria trocado a ética por votos, no concernente à
defesa do meio ambiente e da construção da rodovia BR-364. DSF
3/7/1997 p. 12877.
•• Agradecimentos àqueles que se solidarizaram com Sua Excelência
na tarde de ontem, em virtude das injustas acusações recebidas do
presidente do Ibama. Comentando ofício recebido do presidente
do Ibama, Dr. Eduardo de Souza Martins, que faz uma retratação
da entrevista concedida à revista Veja, em que faz acusações a Sua
Excelência DSF 4/7/1997 p. 13019.
•• Inauguração, nos municípios de Xapuri e Sena Madureira/AC, de
duas usinas de beneficiamento de borracha natural. DSF 10/7/1997
p.13711.
•• Aumento da violência contra as mulheres no Estado do Acre. Matéria do jornal Folha de S.Paulo de hoje, intitulada “Governo Deve
Reduzir Ajuda a Deficientes e Idosos Carentes”. DSF 12/7/1997 P.
13907.
•• Considerações acerca da matéria publicada no jornal Correio Braziliense de hoje, do jornalista Ronaldo Brasiliense, sobre a situação
de penúria da população de Xapuri/AC. Reclamando do Governo
Federal uma política de desenvolvimento específica para a Região
Amazônica. DSF 15/7/1997 p. 13970.
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•• Participação de Sua Excelência no Congresso da SBPC, realizado no
Estado de Minas Gerais, ocasião em que discorreu sobre o tema do
uso múltiplo da Floresta Amazônica como alternativa para o desenvolvimento econômico e social da região. DSF 22/7/1997 p. 14659.
•• Orquestração de uma verdadeira perseguição ao primo do ecologista
Chico Mendes e prefeito de Xapuri, Sr. Julio Barbosa, ameaçado de
morte por setores ligados ao PMDB e PPB locais, inconformados
com o sucesso de sua administração. DSF 25/7/1997 p. 15111.
•• Acordos firmados entre a Rede Amazônica de Televisão e a rede de
televisão americana CNN para dar início a uma série de reportagens
sobre a Amazônia. DSF 25/7/1997 p. 15123.
•• Sugerindo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso a adoção de
algumas medidas complementares ao Projeto de Lei que concede
subsídios à borracha natural, em vias de ser sancionado, e à criação
imediata de sua comissão regulamentadora, visando à rápida efetivação dos benefícios nele preconizados para a Região Amazônica.
DSF 9/8/1997 p. 15976.
•• Registrando o falecimento de Herbert de Souza. Exemplos da vida
de homens ilustres como Darcy Ribeiro, Chico Mendes, Florestan
Fernandes e Betinho. DSF 12/8/1997 p. 16024.
•• Assassinato do teatrólogo Beto Rocha, ocorrido dia 31 de agosto,
no Estado do Acre. DSF 4/9/1997 p. 18066.
•• Homenagem à Rede Amazônica de Rádio e Televisão pelo seu jubileu de prata. DSF 5/9/1997 p. 18141.
•• Transcurso do Dia da Amazônia, em 5 de setembro, ressaltando
que muito precisa ser realizado naquela região para que o seu desenvolvimento possa acontecer de uma forma socialmente justa e
ecologicamente correta. Manifestação pacífica realizada por ocasião
do Dia da Independência, denominada o “Grito dos Excluídos”.
DSF 9/9/1997 p. 18398.
•• Importância para a Amazônia da discussão sobre as queimadas e
ações visando demonstrar que é possível construir um caminho de
desenvolvimento e justiça social para a região, com a preservação
do meio ambiente. Programa Amazônia Solidária. DSF 21/10/1997
p. 22361.
•• Realização, ontem, de evento para a assinatura da doação de usinas de beneficiamento de borracha natural, e de convênios para a
compra de borracha bruta, nos estados da Amazônia em que essa
atividade econômica acontece. Situação grave por que vem passando a Cidade de Brasiléia/AC, em virtude da não implementação da

Senadora Marina Silva – AC

área de livre comércio no município, já aprovada pelo Congresso
Nacional. DSF 25/10/1997 p. 22836.
•• Participação de Sua Excelência no Encontro Latino-americano para
Bispos, em São Paulo, onde foram discutidos problemas sociais do
mundo e foi abordada a postura política que se deve ter com relação
à opinião pública. DSF 29/10/1997 p. 23121.
•• Assinatura do ato de homologação de 23 áreas indígenas localizadas
nos Estados do Amazonas, Pará, Pernambuco, Tocantins e Roraima,
que beneficiará mais de 15 mil índios. Corte de 78% nos recursos
destinados à demarcação de terras indígenas da Funai, constante no
Orçamento Geral da União para o próximo ano. DSF 4/11/1997 p.
23746.
•• Encontro de Sua Excelência com o Ministro da Saúde, quando foi
discutida a questão da contaminação por mercúrio pelas populações
dos garimpos ilegais. DSF 16/1/1998 p. 727.
•• Justifica seu pedido de comunicação inadiável em permuta pela sua
inscrição e apoia as advertências do Senador Artur da Távola sobre
o atraso do uso da palavra dos senadores inscritos. DSF 16/1/1998
p. 726.
•• Apelo aos senadores para celeridade na tramitação do substitutivo
ao Projeto de Lei no 306, de 1995, que trata da regulamentação da
convenção da biodiversidade, atualmente sob apreciação da Comissão de Educação. DSF 22/1/1998 p. 1118.
•• Considerações acerca de artigo publicado hoje, no jornal Folha de
S.Paulo, alertando sobre a associação entre o aumento do desmatamento na região amazônica e os assentamentos feitos pelo governo
naquela região. DSF 23/1/1998 p. 1170.
•• Alerta para as consequências do desmatamento na Amazônia. Atraso
na publicação dos dados sobre o desmatamento na Amazônia pelo
Governo Federal, dificultando o trabalho das organizações de meio
ambiente, no sentido de evitar problemas maiores. DSF 24/1/1998
p. 1249.
•• Comentários sobre as informações e imagens de satélite apresentadas pelo INPE, comprovando o avanço do desmatamento na região
amazônica. DSF 28/1/1998 p. 1400.
•• Críticas à nova Lei Ambiental que está sendo apreciada na Câmara
dos Deputados hoje. DSF 29/1/1998 p. 1481.
•• Justificativas para apresentação de Projeto de Lei que altera as redações dos artigos 71 e 73 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá
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outras providências, estendendo o salário-maternidade à trabalhadora autônoma. DSF 30/1/1998 p. 1838.
•• Denúncia do estado de penúria em que se encontram as populações indígenas no país, consequência do descaso do Governo Federal. Alerta sobre Projeto de Lei, em tramitação na Câmara dos
Deputados, que regulamenta o garimpo em terras indígenas. DSF
31/1/1998 p. 1970.
•• Registro de audiência com o Sr. Presidente da República, quando
teve oportunidade de sugerir medidas de estímulo à produção de
borracha, assim como para o combate ao desflorestamento na Amazônia. DSF 7/2/1998 p. 2513.
•• Repúdio às acusações à memória do sindicalista Chico Mendes feitas pela revista Veja, em entrevista do delegado Mauricio Sposito.
DSF 12/2/1998 p. 2873.
•• Expectativa de apresentação de Projeto de Lei que institui uma espécie de FPE verde para os estados que preservam o meio ambiente.
Defesa do desenvolvimento diferenciado na região amazônica. DSF
13/2/1998 p. 2922.
•• Críticas aos aspectos culturais da política nacional, onde o episódio
envolvendo o Deputado Sergio Naya é mais um escândalo para o
Congresso. DSF 7/3/1998 p. 3526.
•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 p.
3680.
•• Apresentando Projeto de Lei que cria a reserva do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, para as Unidades
de Federação que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação da natureza e terras indígenas demarcadas. DSF 20/6/1998
p. 10903.
•• Justificativa à apresentação, na presente sessão, do Projeto de Lei do
Senado no 133, de 1998, que cria reserva do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE para as Unidades da Federação que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação
da natureza e terras indígenas. DSF 30/6/1998 p. 11218.
•• Considerações sobre o modelo utilitarista que permeia a proposta
do Projeto de Lei da Câmara no 37, de 1998, que institui a gratificação de estímulo à docência no magistério superior, e dá outras
providências. DSF 2/7/1998 p. 11903.
•• Resultados da viagem que fez aos Estados Unidos com o candidato
do PT ao Governo do Acre, engenheiro Jorge Viana, e da audiência
com o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), Enrique Iglesias. DSF 5/8/1998 p. 12384.

Senadora Marina Silva – AC

•• Registro da reedição do Decreto Presidencial que proíbe a extração
do mogno. Necessidade da viabilidade de implantação de programas de geração de emprego e renda através de projetos socioambientalistas de extrativismo vegetal na Cidade de Xapuri/AC. DSF
6/8/1998 p. 12465.
•• Expectativa, amanhã, na sala da Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, de reunião de apresentação da proposta do Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia – Mama, cujo I
Encontro Internacional de Mulheres da Floresta será realizado no
período de 13 a 17 deste mês, na Cidade de Rio Branco/AC. DSF
12/8/1998 p. 12798.
•• Resultados do encontro preparatório da reunião do Movimento
das Mulheres da Amazônia, a realizar-se entre 13 e 17 de dezembro
próximo. DSF 13/8/1998 p. 12926.
•• Considerações sobre o resultado do pleito eleitoral no Estado do
Acre. DSF 16/10/1998 p. 14065.
•• Defesa do Partido dos Trabalhadores frente à associação indevida
do partido à figura satânica, no processo eleitoral de Brasília, com o
objetivo de induzir os evangélicos a não votarem no seu candidato.
DSF 22/10/1998 p. 14438.
•• Registro da importância das candidaturas com postura de autonomia e crítica em relação à atual crise, e não necessariamente de
oposição ao governo, no segundo turno das eleições estaduais. DSF
24/10/1998 p. 14557.
•• Registro da reunião dos governadores de oposição, ontem, para
discussão do pacote econômico e sugestão de medidas alternativas.
DSF 31/10/1998 p. 14849.
•• Aprovação em caráter terminativo, nas Comissões de Educação e
de Assuntos Sociais, do Projeto de Lei do Senado no 306, de 1995,
de autoria de Sua Excelência, que dispõe sobre os instrumentos de
controle de acesso aos recursos genéticos do país e dá outras providências. DSF 5/11/1998 p. 5116.
•• Suspeita de surto de cólera no Estado do Acre. DSF 6/11/1998 p.
15161.
•• Defesa dos benefícios da medicina ortomolecular, tendo em vista a
proibição desta prática pelo Conselho Federal de Medicina, motivo
da reportagem da revista IstoÉ, edição de 16 de setembro último,
intitulada “De Volta à Inquisição”. DSF 7/11/1998 p. 15335.
•• Comentários sobre a matéria da Folha de S.Paulo, edição de 16 de
agosto último, intitulada “O Gene Exterminador – Tecnologia De-
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senvolvida nos EUA Faz com que Sementes Gerem Plantas Estéreis
para Fins Comerciais”. DSF 11/11/1998 p. 15474.
•• Homenagem a Chico Mendes pelo transcurso dos 10 anos de sua
morte. Apresentação de Projeto de Lei do Senado no sentido de
que o Aeroporto Internacional Presidente Médici passe a se chamar
Aeroporto Internacional Chico Mendes (Projeto de Lei do Senado
no 182, de 1998). DSF 28/11/1998 p. 17323.
•• Comentários ao artigo do Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira,
publicado na Folha de S.Paulo do último dia 22, sobre o episódio do
grampo que envolveu o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros.
DSF 1/12/1998 p. 17369.
•• Críticas aos cortes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente,
resultantes de medidas do ajuste fiscal. DSF 2/12/1998 p. 17465.
•• Retirada ilegal de madeira na Serra do Divisor, área de preservação
permanente, no Município de Cruzeiro/AC, por madeireiras peruanas. DSF 30/1/1999 p. 2539.
•• Desafios de Sua Excelência como líder eleita do bloco de oposição
no Senado. Comentários à indicação de Arminio Fraga para a presidência do Banco Central. DSF 25/2/1999 p. 3552.
•• Comentários aos artigos publicados na Folha de S.Paulo de 25 de fevereiro e 1o de março, dos jornalistas Clovis Rossi e Josias de Souza,
intitulados “Só Falta a Limpeza Étnica” e “Futuro”, respectivamente.
DSF 3/3/1999 p. 4056.
•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DCN 11/3/1999 p.
2035.
•• Considerações sobre o recebimento do Ofício no 49, de 1999, encaminhado à Liderança do Bloco Parlamentar, sobre a eleição dos
presidentes das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. DSF 11/3/1999 p. 4839.
•• Críticas ao comportamento da maioria, na escolha dos cargos nas
comissões permanentes. DSF 12/3/1999 p. 5153.
•• Realização de seminário, patrocinado pela Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, sobre a questão da crise dos estados e
do pacto federativo. DSF 17/3/1999 p. 5555.
•• Crítica à decisão da Dataprev de extinguir os escritórios de Roraima,
do Amapá, de Rondônia e do Acre. DSF 20/3/1999 p. 5990.
•• Homenagem a Dom Helder Câmara, Arcebispo Emérito de Recife
e Olinda, Pernambuco, pelo transcurso de seus noventa anos. DSF
24/3/1999 p. 6093.
•• Contribuição à discussão acerca da viabilidade do funcionamento,
do andamento dos trabalhos e dos desdobramentos decorrentes da
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instauração de CPI no Congresso Nacional (como Líder). DSF
31/3/1999 p. 6857.
•• Intenção de encaminhar à Mesa projeto sobre a regulamentação
de experiência e comercialização de organismos transgenicamente
modificados (como Líder). DSF 1/4/1999 p. 7015.
•• Indignação com a devastação da Amazônia, a propósito da excelente matéria da revista Veja desta semana, intitulada “O Massacre da
Motosserra” (como Líder). DSF 6/4/1999 p. 7287.
•• Indicação dos membros do bloco de oposição para a composição
das Comissões Parlamentares de Inquérito dos Bancos e a do Poder
Judiciário (como Líder). DSF 7/4/1999 p. 7480.
•• Considerações sobre o pronunciamento do Senador Pedro Simon.
Preocupação com a forma de criação de comissões parlamentares
mistas. DSF 10/4/1999 p. 7738.
•• Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado no 216, de 1999, de
sua autoria, que proíbe por cinco anos o plantio e comercialização de
alimentos contendo organismos geneticamente modificados. DSF
13/4/1999 p. 7954.
•• Defesa da liberdade de imprensa consagrada na Constituição Federal
(como Líder). DSF 14/4/1999 p. 8023.
•• Considerações sobre as negociações para a suspensão da proibição de
exploração de madeira na Amazônia. Debate sobre o desenvolvimento sustentável na Região Amazônica. (como Líder). DSF 15/4/1999
p. 8187.
•• Complementa os esclarecimentos do Senador Antonio Carlos Magalhães à Senadora Heloisa Helena, acerca de adiamento de discussão sobre comissões especiais. DSF 16/4/1999 p. 8290.
•• Esclarecimentos ao Plenário, no papel de líder do seu partido, que
foi citado em pronunciamento anterior. DSF 16/4/1999 p. 8286.
•• Considerações sobre a situação das comunidades indígenas no transcurso do Dia do Índio, hoje. DSF 20/4/1999 p. 8556.
•• Defesa de Projeto de Lei de sua autoria que estimula a criação de
reservas ambientais ou indígenas mediante a aplicação de recursos
do fundo de participação dos estados. DSF 23/4/1999 p. 8713.
•• Novos esclarecimentos sobre o episódio envolvendo o Ministério
Público e o Legislativo Municipal de Rio Branco. DSF 7/5/1999 p.
10606.
•• Análise dos trabalhos desenvolvidos pela CPI do Sistema Financeiro. Sugestões de medidas destinadas à redução do desemprego.
DSF 7/5/1999 p. 10589.
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•• Estarrecimento diante do uso indevido de aviões da FAB por personalidades para fins pessoais (como Líder). DSF 12/5/1999 p. 11285.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do dramaturgo Dias Gomes.
DSF 19/5/1999 p. 12004.
•• Apelo à presidência da Casa para uma explicação do Governo ao
Congresso Nacional sobre publicação no Diário Oficial da União.
DSF 20/5/1999 p. 12214.
•• Cumprimentos ao senador Fernando Bezerra. Denúncia de contratação, pela Sudam, conforme publicação no Diário Oficial de hoje,
de serviços profissionais do Sr. Edson Arantes do Nascimento para
proferir palestra sobre o futebol no mundo, e da Sra. Elba Ramalho
para show comemorativo do aniversário do Presidente da República.
(como líder). DSF 20/5/1999 p. 12177.
•• Repúdio à liberação da soja transgênica, apelando para a aprovação
dos Projetos de Lei sobre a biodiversidade. DSF 20/5/1999 p. 12173.
•• Necessidade de indicação pelas lideranças partidárias dos membros
que comporão a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. DSF 21/5/1999 p. 12326.
•• Reflexões sobre a relação dos agentes públicos com os bens públicos, dando como exemplo a utilização dos aviões da FAB por alguns
ministros. (como líder). DSF 21/5/1999 p. 12338.
•• Análise do processo de privatização no Brasil (como Líder). DSF
27/5/1999 p. 13114.
•• Considerações sobre o posicionamento da oposição quanto às denúncias de irregularidades envolvendo o nome do Presidente da República na privatização do sistema Telebrás. DSF 1/6/1999 p. 13506.
•• Transcurso da Semana do Meio Ambiente. Problemas estruturais da
questão ambiental no país, destacando os enfrentados na Amazônia.
Consideração sobre os produtos geneticamente modificados. DSF
08/6/1999 p. 14637.
•• Estarrecimento com o assassinato de um jovem no Centro de Atendimento Juvenil Especializado – CAJE, em Brasília, na última terça-feira. DSF 8/6/1999 p. 14647.
•• Considerações sobre o seminário “Clonagem, Transgênicos, Impactos e Perspectivas” e sobre audiência pública da Comissão de
Assuntos Sociais, tendo por tema “A Agricultura Brasileira e a Biotecnologia”. DSF 12/6/1999 p. 15154.
•• Indignação com a tese propugnada pelo Governo sobre a nomeação
dos indicados a cargos públicos. (como líder). DSF 16/6/1999 p.
15383.
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•• Solicita esclarecimentos sobre a aprovação de lei na Comissão Mista
de Orçamento. DSF 17/6/1999 p. 15484.
•• Defesa das prerrogativas das Comissões Parlamentares de Inquérito.
DSF 17/6/1999 p. 15491.
•• Considerações sobre o depoimento do Sr. João Batista Campelo na
reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
nesta manhã (como Líder). DSF 18/6/1999 p. 15592.
•• Realização, neste momento, de audiência Pública conjunta da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para arguição do Diretor
da Polícia Federal. DSF 18/6/1999 p. 15531.
•• Apoio à decisão do Juiz Federal Antonio de Sousa Prudente no
acolhimento de ação civil pública que suspendeu a comercialização
de soja geneticamente modificada (como Líder). DSF 24/6/1999 p.
16251.
•• Convite aos senhores para participarem do seminário Biodiversidade e Transgênicos, organizado pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (como
Líder). DSF 25/6/1999 p. 16665.
•• Síntese do Seminário Internacional sobre Biodiversidade e Transgênicos, promovido pela Bancada do PT na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal. DSF 1/7/1999 p. 17934.
•• Interpelação ao Sr. João Pimenta da Veiga Filho, Ministro das Comunicações, convocado para prestar informações sobre o virtual
colapso do sistema telefônico interurbano do país, verificado depois
do dia 3 de julho de 1999, quando entrou em funcionamento o
novo modelo de discagem direta a longa distância. DCN 2/8/1999
p. 11384.
•• Interpelação ao Sr. Ovídio de Angelis, Secretário de Políticas Regionais, sobre destinação de recursos ao Estado de Goiás (como Líder).
DCN 2/8/1999 p. 11460.
•• Interpelação ao Sr. Ovídio de Angelis, Secretário de Políticas Regionais, sobre destinação de recursos ao estado de Goiás. DCN 2/8/1999
p. 11442.
•• Intenção de encaminhar à Mesa requerimento para criação de uma
Comissão Mista do Congresso Nacional, para examinar as propostas
de combate à pobreza em tramitação. DSF 4/8/1999 p. 19313.
•• Comentários à decisão da União Europeia de estabelecer um prazo
de 3 anos para estudos das consequências dos alimentos transgênicos na saúde das pessoas. Apelo para celeridade na tramitação de
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projeto de sua autoria, que estabelece uma moratória aos produtos
transgênicos (como Líder). DSF 5/8/1999 p. 19386.
•• Desagravo ao Governador Jorge Viana, do Estado do Acre, acusado
pelo Deputado Severino Cavalcante de envolvimento com o narcotráfico. DSF 11/8/1999 p. 19988.
•• Importância do debate, na Comissão Mista Destinada a Estudar
as Causas Estruturais e Conjunturais das Desigualdades Sociais e
Erradicar a Pobreza, das experiências positivas que vêm sendo realizadas no país. DSF 13/8/1999 p. 20140.
•• comentários à matéria da revista Veja desta semana, intitulada “Xenofobia da Selva”, acerca das dificuldades de pesquisa científica no
Brasil (como Líder). DSF 17/8/1999 p. 20308.
•• Crise do setor agrícola nacional (como Líder). DSF 18/8/1999 p.
20496.
•• Reflexões sobre a "Marcha dos Cem Mil". DSF 26/8/1999 p. 22141.
•• Análise das lições para o país da “Marcha dos 100 Mil”. DSF
28/8/1999 p. 22384.
•• Homenagem à memória de Dom Helder Câmara. DSF 31/8/1999
p. 22573.
•• Análise do plano plurianual anunciado ontem pelo Governo Federal. Descrença com relação às metas a serem atingidas no programa
“Avança Brasil”, considerando a falta de garantia para a realização de
projetos sociais. DSF 2/9/1999 p. 23051.
•• Comentários à matéria publicada na revista Claudia, sob o título
“A Infância Roubada”, e aos dados do IPEA, que demonstram a
correlação entre a escolaridade e a pobreza. DSF 4/9/1999 p. 23237.
•• Solidariedade ao povo do Timor Leste (como Líder). DSF 10/9/1999
p. 24010.
•• Incoerência do tratamento dispensado pela justiça aos pobres em
nosso País, destacando o caso dos sem terra presos em Pernambuco
por crime famélico. DSF 18/9/1999 p. 24596.
•• Críticas aos cortes efetuados pelo Governo Federal nos programas
de distribuição de cestas básicas. DSF 21/9/1999 p. 24723.
•• Preocupação com o suicídio dos índios Kaiowa, no Mato Grosso
do Sul (como Líder). DSF 22/9/1999 p. 24827.
•• Considerações sobre a regulamentação, hoje, da Lei dos Crimes
Ambientais (como Líder). DSF 23/9/1999 p. 24931.
•• Empenho das autoridades e da população acreana no combate às
práticas ilegais e ao narcotráfico no estado. DSF 29/9/1999 p. 25665.
•• Responsabilidade do Governo Federal no combate à pobreza e às
desigualdades sociais. DSF 1/10/1999 p. 25926.
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•• Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. DSF 7/10/1999 p.
26862.
•• Registro de sua visita a aldeias indígenas no Estado de Mato Grosso
do Sul. DSF 20/10/1999 p. 27965.
•• Comentários sobre as divergências entre o Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro e o Governador Anthony Garotinho (como
Líder). DSF 28/10/1999 p. 28656.
•• Defesa do Instituto da Família, de ações proativas do estado e da
erradicação da pobreza como resposta ao problema dos menores
infratores. DSF 30/10/1999 p. 28910.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento da Prefeita da Cidade de
Mundo Novo/MS, Maria Dorcelina de Oliveira Folador. DSF
4/11/1999 p. 29681.
•• Necessidade da parceria entre os governos dos estados, a Polícia Federal e a Procuradoria da República, para agilização das investigações
ligadas à corrupção e ao tráfico de drogas, que culminaram na morte
de denunciantes e políticos (como Líder). DSF 4/11/1999 p. 29724.
•• Comentário ao relatório da Comissão de Erradicação da Pobreza. Necessidade de assegurar recursos no Orçamento da União
para a efetiva aplicação das medidas sugeridas pela comissão. DSF
11/11/1999 p. 30520.
•• Considerações sobre as causas estruturais da pobreza. Defesa da
adoção do orçamento social para o ano 2000. DSF 20/11/1999 p.
31278.
•• Necessidade de continuação do Programa Bolsa Escola no Distrito
Federal. DSF 23/11/1999 p. 31352.
•• Comemoração do quadragésimo aniversário da Declaração dos Direitos da Criança. DSF 24/11/1999 p. 31464.
•• Considerações sobre o II Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado entre os dias 24 e 28 em Belo Horizonte/MG.
DSF 30/11/1999 p. 32365.
•• Regozijo pela aprovação das medidas contra a pobreza (como Líder).
DSF 1/12/1999 p. 32438.
•• Registro da visita do presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva ao Estado do Acre (como Líder). DSF 14/12/1999 p. 34724.
•• Eleição da senadora Heloisa Helena para a liderança do bloco de
oposição na próxima sessão legislativa. Elogios à participação do
bloco de oposição nos trabalhos legislativos (como Líder). DSF
16/12/1999 p. 35130.
•• Considerações sobre a pauta da convocação extraordinária, lamentando que tenha sido apenas priorizada a proposta de Emenda Cons-

211

Senadora Marina Silva – AC
212

titucional que cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
DSF 18/1/2000 p. 426.
•• Agravamento do conflito entre fazendeiros e os indígenas Guarani
e Kaiowa no município de Paranhos, no Estado de Mato Grosso do
Sul. DSF 19/1/2000 p. 511.
•• Saudação à vitória do candidato socialista à presidência do Chile, Sr.
Ricardo Lagos. Comentários à reportagem da revista IstoÉ, que relata
a apropriação de conhecimentos indígenas sobre plantas medicinais,
pelo químico britânico Conrad Gorinsky. DSF 20/1/2000 p. 575.
•• Considerações sobre a gravidade do vazamento de óleo da refinaria
de petróleo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para o meio
ambiente. DSF 21/1/2000 p. 672.
•• Considerações sobre a Medida Provisória que institui mudanças no
Código Florestal Brasileiro. DSF 25/1/2000 p. 911.
•• Repúdio as críticas do Deputado Jair Bolsonaro feitas ao Deputado
José Genoíno (como Líder). DSF 28/1/2000 p. 1231.
•• Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara 3, de 2000, que
dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA. DSF
29/1/2000 p. 1298.
•• Defesa da senadora Heloisa Helena, injustamente acusada em reportagem da revista Veja. Importância social do Projeto Cidadão,
implementado no Acre, que proporciona as populações carentes à
obtenção de documentos sem ônus (como Líder). DSF 4/2/2000
p. 1756.
•• Registro do transcurso do aniversário do Senador Tião Viana. Histórico do Partido dos Trabalhadores, que completará 20 anos de
fundação amanhã. DSF 10/2/2000 p. 2036.
•• Discurso de despedida da liderança do Partido dos Trabalhadores.
DSF 15/2/2000 p. 2403.
•• Discussão no Acre, do programa de combate à pobreza do Governo
do Estado. DSF 22/2/2000 p. 3165.
•• Estranheza com relação à falta de divulgação, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, dos índices de queimadas e
desmatamento na região amazônica, referentes aos anos de 1998 e
1999 (como Líder). DSF 2/3/2000 p. 3959.
•• Homenagem ao Dia do Seringueiro, comemorado hoje, no Estado
do Acre. DSF 4/3/2000 p. 4168.
•• Considerações sobre as comemorações do Dia Internacional
da Mulher e sobre o Dia Internacional do Consumidor. DSF
16/3/2000 p. 4581.
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•• Registro de homenagem feita hoje à comunidade indígena Pataxó e
a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, ambas sendo agraciadas com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Preocupação
com conflitos na demarcação das terras dos índios Wapixuna e Macuxi, no Estado de Roraima. DSF 17/3/2000 p. 4752.
•• Observações de Sua Excelência, durante as comemorações da Semana da Mulher, das atividades realizadas na Cidade de Itabira/MG.
DSF 22/3/2000 p. 5011.
•• Discussão sobre a utilização dos recursos hídricos no Dia Mundial
da Água. DSF 23/3/2000 p. 5155.
•• Considerações sobre o relatório da Comissão de Combate à Pobreza, entregue ao Presidente Fernando Henrique Cardoso em reunião
realizada nesta data. DSF 24/3/2000 p. 5304.
•• Comemoração do centenário de nascimento do sociólogo Gilberto
Freyre. DSF 29/3/2000 p. 5452.
•• Associação à homenagem prestada pelo Senador Eduardo Suplicy
ao professor Aziz ab Saber. DSF 31/3/2000 p. 5716.
•• Repúdio às críticas do Presidente da República, em entrevista ao
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 17 de março do corrente, sobre o posicionamento dos teólogos no Brasil (como Líder). DSF
31/3/2000 p. 5707.
•• Críticas ao atual modelo de desenvolvimento da região amazônica.
Retrospecto do processo produtivo amazônico. DSF 15/4/2000 p.
7370.
•• Considerações sobre expediente de sua autoria, enviado ao Governador da Bahia e ao Presidente da República, reivindicando o
acesso de todos os cidadãos às comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, no sítio histórico de Coroa Vermelha. DSF
19/4/2000 p. 7605.
•• Considerações sobre a questão indígena, a propósito da comemoração do Dia do Índio. DSF 20/4/2000 p. 7768.
•• Indignação diante dos incidentes ocorridos em Porto Seguro e Coroa Vermelha/BA, que inviabilizaram a manifestação cívica de índios
e diversos segmentos da população brasileira, por ocasião da comemoração dos 500 anos do descobrimento. DSF 26/4/2000 p. 7973.
•• Consternação com a notícia publicada nos jornais de hoje segundo
a qual o bispo de Eunapólis/BA, Dom Jose Edson Santana Oliveira,
teria pedido perdão ao Vaticano pela carta do líder indígena Matalaue condenando o "Massacre, Extermínio e Aculturamento", lida
durante missa celebrada pelos 500 anos de evangelização do Brasil.
DSF 29/4/2000 p. 8367.
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•• Repúdio à entrevista do Deputado Federal Aleksandro da Silva, com
calúnias e ameaças contra membros do PT do Acre. Arbitrariedade de autoridades públicas na proibição da livre manifestação dos
movimentos populares. Considerações sobre a Reforma Agrária e
a oposição ao MST. DSF 4/5/2000 p. 8945.
•• Impropriedade do bloqueio, pelo PRODASEN, de mensagens de
correio eletrônico destinadas aos Senadores. DSF 9/5/2000 p. 9421.
•• Transcrição dos versos chamados "A Peleja de um Dotor Presidente
com o Zé do Salário". DSF 10/5/2000 p. 9538.
•• Discordância com o teor do relatório do Deputado Micheleto, que
versa sobre a Medida Provisória do Código Florestal. DSF 12/5/2000
p. 9784.
•• Considerações sobre pesquisa de opinião na qual a população acredita na compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a
conservação ambiental. DSF 30/5/2000 p. 11016.
•• Expansão e êxito do Projeto Cidadão, executado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Acre e o Governo Estadual. DSF 31/5/2000
p. 11102.
•• Participação de Sua Excelência em seminário promovido ontem
pelo Banco Mundial, em Brasília, sobre o combate à pobreza no
Brasil. DSF 1/6/2000 p. 11259.
•• Comemoração, hoje, do Dia Mundial do Meio Ambiente (como
Líder). DSF 6/6/2000 p. 11712.
•• Considerações sobre os avanços do movimento ambientalista. DSF
10/6/2000 p. 12308.
•• Considerações sobre as proposições que tramitam no Congresso
Nacional referentes aos recursos da biodiversidade. DSF 13/6/2000
p. 12826.
•• Preocupação com a redução do quadro de funcionários das empresas privatizadas e a queda da qualidade dos serviços prestados a
sociedade brasileira. DSF 15/6/2000 p. 13125.
•• Registro da participação de Sua Excelência na sexta conferência do
Banco Mundial, realizada nos dias 20 e 21 do corrente, em Washington/EUA, quando foi discutida a insegurança econômica e
seus desdobramentos na América Latina e Caribe. DSF 28/6/2000
p. 13916.
•• Considerações sobre o anúncio da edição de medida provisória regulamentando o acesso aos recursos genéticos e biológicos do país.
DSF 30/6/2000 p. 14288.
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•• Preocupação com as operações de combate ao narcotráfico na Colômbia e a possibilidade de uso de armas químicas nas plantações
de papoulas e da coca naquele país. DSF 26/8/2000 p. 17376.
•• Reflexões sobre a campanha Jubileu 2000, de iniciativa do Vaticano,
que prega o cancelamento da dívida externa dos países pobres. Críticas às declarações do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, sobre a
realização de plebiscito nacional sobre a questão do endividamento
externo. DSF 29/8/2000 p. 17397.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-senador Mário Maia,
ocorrido no último dia 26 de julho. DSF 30/8/2000 p. 17440.
•• Considerações sobre a violação dos direitos humanos na Colômbia.
DSF 1/9/2000 p. 17636.
•• Considerações sobre a corrupção no Brasil. DSF 7/10/2000 p. 20064.
•• Transcrição de artigos da autoria de Sua Excelência, publicados no
jornal A Gazeta, de Rio Branco/AC, sobre a cultura política no Brasil. DSF 10/10/2000 p. 20131.
•• Considerações sobre estudo da pesquisadora Sônia Rocha, do IPEA,
divulgado hoje pelo jornal Folha de S.Paulo, segundo o qual houve
um crescimento da pobreza no Brasil durante o ano de 1999. DSF
10/10/2000 p. 20113.
•• Comemoração, hoje, do Dia Internacional de Luta pelo Fim da
Discriminação Racial (como Líder). DSF 22/3/2001 p. 3722.
•• Registro do falecimento da mãe da Senadora Emilia Fernandes,
ocorrido ontem, em Santana do Livramento/RS. Registro do início
das transmissões da Rádio Senado para as regiões Norte e Nordeste.
DSF 31/3/2001 p. 4514.
•• Críticas à adoção de Medida Provisória que regulamenta o uso da
biodiversidade, ignorando Projetos de Lei que tratam do assunto
com maior abrangência e encontram-se em tramitação no Congresso Nacional. DSF 31/3/2001 p. 4507.
•• Transcurso, hoje, de um ano da agressão sofrida pelos índios em
Coroa Vermelha, no sul da Bahia, durante a comemoração dos 500
anos de descobrimento do Brasil. DSF 3/5/2001 p. 7928.
•• Registro da implantação do programa adjunto de solidariedade,
lançado pelo Governo do Estado do Acre, como instrumento da
política de combate à pobreza. DSF 4/5/2001 p. 8032.
•• Destaque para o trabalho desenvolvido pelo sistema de comunicação
do Senado, promovendo a interação da sociedade com o Legislativo.
DSF 15/5/2001 p. 9234.
•• Preocupação com o crescente desmatamento da floresta amazônica,
conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
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Espaciais – INPE. Defesa de política ambiental destinada ao aproveitamento econômico da região amazônica, bem como do fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente. DSF 18/5/2001 p. 9797.
•• Defesa do Projeto de Lei de sua autoria, que cria o fundo constituído por 2% de recursos do fundo de participação dos estados, para
distribuição aos estados extrativistas e que tenham reserva indígena
na Amazônia. DSF 22/5/2001 p. 9974.
•• Comemoração, hoje, do Dia Mundial da Defesa do Meio Ambiente.
Sugestão à Câmara de Gestão da Crise de Energia que busque fontes
alternativas de energia limpa e renovável. DSF 6/6/2001 p. 12250.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-senador e ex-deputado federal Wilson Campos, falecido hoje, no estado de Pernambuco.
DSF 6/6/2001 p. 12233.
•• Comentários à reportagem publicada na revista IstoÉ, intitulada
“Tratamento de Segunda”, relativa ao abandono das pesquisas orientadas ao combate de doenças consideradas acometidas pelos pobres.
DSF 21/6/2001 p. 13608.
•• Homenagem ao historiador Caio Prado Junior, pela passagem do
décimo ano de seu falecimento. DSF 21/6/2001 p. 13536.
•• Defesa do Projeto de Lei que obriga o SUS a fornecer alimentação e
hospedagem aos pacientes em tratamento médico fora do domicílio.
DSF 23/6/2001 p. 13979.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do geógrafo Milton Santos.
DSF 27/6/2001 p. 14030.
•• Considerações sobre o risco da liberação incondicional dos Organismos Modificados Geneticamente – OGM. DSF 4/8/2001 p. 15438.
•• Registro de conferência no Acre destinada a debater os resultados da política de diversificação da economia extrativista. DSF
7/8/2001 p. 15594.
•• Avaliação do chamado "pacote ético", sugerido pela presidência da
Câmara dos Deputados como resposta às críticas da sociedade a
atuação do Congresso Nacional. DSF 8/8/2001 p. 15910.
•• Homenagem pelo transcurso do quarto ano de falecimento do sociólogo Betinho. Registro da carta que Betinho escreveu para sua
esposa, Maria. DSF 11/8/2001 p. 16395.
•• Necessidade de ações conjuntas dos órgãos governamentais para
evitar novos focos de incêndios e queimadas no período da seca na
região amazônica. DSF 22/8/2001 p. 17552.
•• Comentários à reportagem do jornal Folha de S.Paulo, de 19 do corrente, sobre a redução das ações governamentais em áreas estraté-
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gicas, como saneamento, segurança pública, habitação, rodovias e
Reforma Agrária. DSF 25/8/2001 p. 18372.
•• Repúdio pelo assassinato do sindicalista rural Ademir Alfeu Fredericci, no dia 25 do corrente. DSF 28/8/2001 p. 18539.
•• Necessidade de providências do Governo Federal para minorar os
problemas que atingem as populações dos manguezais do Nordeste.
DSF 12/10/2001 p. 24616.
•• Dificuldades enfrentadas pelos profissionais do ensino público superior, em greve por reajustes salariais. DSF 19/10/2001 p. 25607.
•• Registro da carta do Fórum Nacional pela Reforma Agrária encaminhada às autoridades governamentais, denunciando a violência
extrema que vem ocorrendo no Estado do Pará. DSF 26/10/2001
p. 26086.
•• Solicitação, ao Ministério da Justiça, de providências relativas aos
conflitos de terra envolvendo índios e supostos proprietários de
fazendas no Brasil, em especial com relação aos índios Pataxós, na
Bahia, e dos Kaiovas no Mato Grosso do Sul. DSF 1/11/2001 p.
26955.
•• Comentários sobre o julgamento dos assassinos do índio Pataxó
Galdino (como Líder). DSF 9/11/2001 p. 28119.
•• Preocupação com a morosidade do Governo quanto à regulamentação da Lei de Acesso à Biodiversidade. DSF 15/11/2001 p. 28537.
•• Preocupação com a devastação dos manguezais no Nordeste. Empenho do IBAMA no combate à pesca predatória de crustáceos.
DSF 30/11/2001 p. 29881.
•• Contestação da versão oficial do assassinato do sindicalista João
Dantas, do Rio Grande do Norte. DSF 6/12/2001 p. 30313.
•• Saudação aos participantes da sessão de apresentação e lançamento
dos tratados da Agenda 21 Infantil. DSF 13/12/2001 p. 30764.
•• Defesa da destinação de verbas orçamentárias aos programas e projetos que visam a redução da exclusão social (como Líder). DSF
15/12/2001 p. 31432.
•• Comentários ao resultado da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em que considera as crianças as maiores vítimas da
miséria no país. Necessidade do Governo Federal estabelecer uma
rede de proteção social contra a miséria. DSF 20/12/2001 p. 32049.
•• Reflexão sobre o ano de 2001. Leitura de apostila sobre Ética do
grupo composto pela Fundação de Prefeitos Faria Lima, União
dos Vereadores do Estado de São Paulo e Associação Paulista de
Municípios. Preocupação com a questão ecológica no Brasil. DSF
27/12/2001 p. 32236.
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•• Considerações acerca da aplicação do orçamento social, com mais
recursos para saúde, educação, esporte, lazer, segurança e Reforma
Agrária. DSF 28/12/2001 p. 32490.
•• Proposta de implantação do Orçamento Social para o enfrentamento das graves mazelas sociais do País. DSF 8/3/2002 p. 1819.
•• Considerações sobre Projeto de Lei, a ser votado pela Câmara
dos Deputados, que regulamenta os alimentos transgênicos. DSF
12/3/2002 p. 1995.
•• Tentativas de setores políticos da oposição acreana de inviabilizar a
aprovação de projeto de desenvolvimento autossustentável que esta
sendo implementado naquele estado, com financiamento do BID
e apoio da União. DSF 27/3/2002 p. 3070.
•• Reflexões sobre a dramática questão indígena no Brasil, por ocasião
das comemorações do Dia do Índio. DSF 20/4/2002 p. 5446.
•• Esclarecimentos sobre o caso do ex-governador de Brasília, Cristovam Buarque, condenado por crime de desobediência a ordens da
Justiça Eleitoral (como Líder). DSF 24/4/2002 p. 5818.
•• Solidariedade aos índios Kaiova, no Estado do Mato Grosso do Sul,
em decorrência de suicídios em massa naquela comunidade. DCN
26/4/2002 p. 1037.
•• Realização, em setembro próximo, na cidade de Joanesburgo, da
“Rio +10”, continuação da Eco-92. Importância da ratificação, pelo
Brasil, do Protocolo de Quioto, da aprovação da Convenção 169
da OIT e do cumprimento do compromisso da implementação da
Agenda 21. DSF 11/5/2002 p. 7863.
•• Análise do resultado das eleições no País. Agradecimento ao povo
do Acre pela sua reeleição e balanço do seu primeiro mandato no
Senado Federal. Registro do crescimento da bancada feminina no
Congresso Nacional (como Líder). DSF 1/11/2002 p. 18929
•• Lançamento do livro A fome que não sai no jornal, de autoria do pesquisador João Bosco Bonfim, amanhã, no Centro Cultural de Brasília. DSF 28/11/2002 p. 22919.
•• Otimismo com relação às ações governamentais anunciadas pelo futuro governo para reduzir a fome no País. DSF 7/12/2002 p. 24427.
•• Relato sobre a atuação de s.exa. à frente do Ministério do Meio
Ambiente, agradecendo a todos que a ajudaram durante sua gestão.
DSF 5/6/2008 p. 18219.
•• Reflexão sobre o dia Mundial do Meio Ambiente. (como líder).
DSF 6/6/2008 p. 18625.
•• Comemoração do dia Mundial do Meio Ambiente. DCN 12/6/2008
p. 1129.
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•• Felicitação à presença do sr. Rajendra Pachauri ao senado, destacando o debate sobre os efeitos das mudanças climáticas no planeta.
DSF 12/6/2008 pag 19496.
•• Homenagem à memória do ex-senador Jefferson Péres. DSF
18/6/2008 p. 20942.
•• Comemoração dos dezoito anos de vigência da lei 8.069, de 1990
– estatuto da criança e do adolescente. DCN 11/7/2008 p. 1300.
•• Homenagem a memória do médico e geógrafo Josué de Castro
pelo transcurso do centenário de seu nascimento. DSF 8/8/2008
p. 29540.
•• Manifestação pelo veto presidencial ao inciso IV da lei 8.666/93.
DSF 8/8/2008 p. 29716.
•• Cumprimentos ao Jornal do Senado por sua circulação em papel
reciclado e pela matéria a respeito dos reciclados. Expectativa com
relação à demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em
Roraima. DSF 27/8/2008 p. 34693.
•• Manifestação sobre o portal da Rede Globo, intitulado “Globo Amazônia”, que mostra queimadas e desmatamentos em tempo real na
Amazônia e permite que o internauta proteste contra a destruição
da floresta. a sustentabilidade política que está sendo dada para que
o congresso nacional faça a sua parte no desenvolvimento da Amazônia. DSF 18/9/2008 p. 37929.
•• Comemoração do 40ª aniversário de nascimento do padre Antônio
Vieira. DSF 6/11/2008 p. 43922.
•• Repúdio à invasão do escritório regional do IBAMA, ocorrida no
último domingo, no município de Paragominas, estado do Pará.
Alerta para iniciativas que visam ao retrocesso na legislação ambiental. (como líder) DSF 26/11/2008 p. 47779.
•• Homenagem a memória do líder sindical e ecologista Chico Mendes. DCN 4/12/2008 p. 3695.
•• Considerações sobre artigo de autoria de S.Exa., publicado no jornal
folha de S.Paulo, intitulado “avanços e contradições”. Registro da
participação brasileira na convenção do clima, realizada recentemente na Turquia. Protesto contra modificações no decreto que
regulamenta a lei de crimes ambientais. DSF 16/12/2008 p. 52275.
•• Voto de congratulações a Frei Leonardo Boff, Pelo Transcurso de seu
septuagésimo aniversário. Comemoração pela aprovação no Senado,
da Proposta de Emenda Constitucional que assegura aposentadoria
aos extrativistas vegetais. Solicita Aprovação de projeto de lei de
autoria de S.Exa., que institui o Fundo de Desenvolvimento Sustentável para os Estados – FPE verde. Considerações sobre o programa
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de desenvolvimento sustentável das populações e das comunidades
tradicionais. DSF 20/12/2008 p. 54015.
•• Homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Adão Pretto.
DSF 5/2/2009 p. 79.
•• Defende a escolha da cidade de Rio Branco para sede dos jogos da
copa de 2014. DSF 14/02/2009 p. 1771.
•• Considerações sobre a medida provisória que trata da regularização
fundiária na Amazônia legal. DSF 19/2/2009 p. 2090.
•• Registro da realização da 3ª Conferência Infanto-juvenil de Meio
Ambiente, no município de Luziânia/GO. DSF 6/4/2009 p. 9575.
•• Solidariedade à população do Acre, vitimada pelas enchentes. Reflexão sobre a legislação ambiental do brasil. DSF 17/04/2009 p. 1954.
•• Manifestação de apoio a iniciativa do senador Heráclito Fortes, presidente em exercício, de cumprir a decisão acordada no colégio de
líderes para que se leia o requerimento de solicitação de abertura
de uma CPI da Petrobrás, após os esclarecimentos do presidente da
estatal no senado. DSF 15/5/2009 p. 17330.
•• Homenagem pelo transcurso hoje, 27 de maio, do dia nacional da
mata atlântica, importante bioma para uma grande parte dos estados
brasileiros. apresentação de estudo sobre o desmatamento na mata
atlântica. DSF 28/5/2009 p. 20034.
•• Considerações sobre a medida provisória 458, sancionada e transformada na Lei 11.952/2009. Manifestação sobre a crise no Senado
Federal. Anúncio da apresentação de requerimento à comissão de
direitos humanos para a criação de uma subcomissão temporária,
destinada a acompanhar a execução da regularização fundiária na
Amazônia. DSF 27/6/2009 p. 27782.
•• Comemoração do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro.
DCN 10/9/2009 p. 2930.
•• Comemoração dos 10 anos da Lei da Compra de Voto. DSF
30/9/2009 p. 47650.
•• Agradece a sua escolha, em primeiro lugar, na primeira fase do prêmio Congresso em Foco 2009. DSF 2/10/2009 p. 49005.
•• Comentários sobre notícias publicadas na imprensa a respeito da
Amazônia e da posição brasileira com relação a mudanças climáticas.
DSF 15/10/2009 p. 51825.
•• Registro de visita à aldeia indígena dos índios Guaranis-Kaiowás,
próxima ao município de dourados, em Mato Grosso do Sul, e o
relato dos problemas encontrados. Apelo para que se encontrem
soluções para socorrer essa comunidade. DSF 22/10/2009 p. 53980.
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•• Avanços na definição de proposta do governo brasileiro para ser
apresentada na convenção de mudanças climáticas, a realizar-se em
dezembro próximo, em Copenhague. Análise sobre os índices de
concentração de gases poluentes atualmente liberados na atmosfera,
informado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas.
DSF 5/11/2009 p. 56851.
•• Manifestação sobre a corrupção na política, problema que, segundo
S.Exa., teria como antídoto a transparência, o acompanhamento e
o controle social. Citação de artigo da autoria de S.Exa. Intitulado
“Justiça não é vingança”, publicado no Correio Braziliense, em 14
de junho de 2000. Comentários sobre a prisão preventiva do governador José Roberto Arruda e de mais 5 pessoas. DSF 13/2/2010
p. 3091.
•• Preocupação com a crise ambiental global e o problema da adaptação
do brasil aos efeitos negativos das mudanças no clima, especialmente
no que se refere à saúde pública. sugestão da realização de audiências
públicas para tratar da questão. DSF 20/2/2010 pag 3559.
•• Comemoração do centenário de nascimento de Tancredo Neves.
DCN 5/3/2010 p. 765.
•• Comemoração do dia internacional da mulher e outorga do diploma mulher-cidadã Bertha Lutz às vencedoras da 9ª 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 11/3/2010 p. 829.
•• Retrospectiva da atuação parlamentar de s.exa. ao longo de 2 mandatos consecutivos como senadora pelo estado do acre, interrompidos por cerca de 5 anos, enquanto exerceu o cargo de Ministra do
Meio Ambiente, rememorando episódios também desse período, a
saída do partido dos trabalhadores para ingressar no Partido Verde
e a campanha de s.exa. à Presidência da República em 2010. DSF
18/12/2010 p. 59297.
PROPOSIÇÕES:
PLS 306/1995, de 9/11/1995 – Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos genéticos do país e dá outras providências.
PDS 105/1999, de 11/5/1999 – Dispõe sobre a apuração de indícios
de despesas não autorizadas, conforme prescrito no art. 72 da Constituição Federal.
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PDS 116/1999, de 31/5/1999 – Susta a aplicação do disposto no art.
2o, inciso XIV, do Decreto no 1.752, de 20 de dezembro de 1995.
PEC 13/1996, de 20/3/1996 – Modifica a redação dos artigos 37 e 54
da Constituição Federal e dá outras providências.
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PEC 31/1997, de 11/9/1997 – Dá nova redação ao parágrafo quarto
do artigo 55 da Constituição Federal.
PEC 56/2001, de 13/12/2001 – Altera o inciso II do parágrafo 7o do
artigo 201 da Constituição Federal para regulamentar a aposentadoria
do extrativista vegetal.
PEC 9/2002, de 7/3/2002 – Altera dispositivos dos artigos 70, 165, 195
e 198 da Constituição Federal, dispondo sobre a criação, execução e
fiscalização do orçamento social.
PLS 44/1996, de 18/3/1996 – Altera os artigos 926, 927 e 928 do código de processo civil e dá outras providências.
PLS 44/1997, de 21/3/1997 – Acrescenta parágrafo único ao artigo 31
da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências”.
PLS 76/1996, de 18/4/1996 – Cria o Fundo de Apoio ao Extrativismo
Sustentável na Amazônia Legal – FAESA, e dá outras providências.
PLS 182/1998, de 27/11/1998 – O “Aeroporto Internacional Presidente Médici” passa a se chamar “Aeroporto Internacional Chico
Mendes”.
PLS 2/1996, de 9/1/1996 – Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional
dos Povos da Floresta” e dá outras providências.
PLS 102/2000, de 14/4/2000 – Estabelece, para o ex-diretor, a obrigatoriedade da vinculação e a proibição e prestar serviços a empresas
sob regulamentação ou fiscalização de agência reguladora de serviços
públicos.
PLS 105/1997, de 10/6/1997 – Inscreve o nome de Chico Mendes no
“Livro dos Heróis da Pátria”.
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PLS 105/1999, de 10/3/1999 – Acrescenta parágrafos ao artigo 33 da
Lei 9504, de 30 de setembro de 1997, “que estabelece normas para as
eleições”.

PLS 11/1998, de 15/1/1998 – Altera o número de parcelas do benefício do Seguro-Desemprego estabelecido na Lei 8.900, de 30 de
junho de 1994.
PLS 110/1997, de 13/6/1997 – Acrescenta parágrafo ao artigo 161 do
Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e dá outras providências.

PLS 112/1999, de 11/3/1999 – Altera a redação dos artigos 71 e 73
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social, e dá outras providências” estendendo
o salário-maternidade à trabalhadora autônoma.
PLS 119/1999, de 12/3/1999 – Dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre os malefícios resultantes do uso de equipamentos de som
em potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis.
PLS 133/1998, de 29/6/1998 – Cria reserva do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE para Unidades da Federação
que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação de natureza e terras indígenas demarcadas. Complementar.
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PLS 111/1999, de 11/3/1999 – Institui o Dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dá outras providências.

PLS 135/1999, de 16/3/1999 – Altera os artigos 240 e 241 da Lei 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
PLS 136/1999, de 16/3/1999 – Cria reserva do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE para as Unidades da Federação que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação da
natureza e terras indígenas demarcadas. Complementar.
PLS 136/2001, de 14/8/2001 – Revoga os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, para extinguir a contribuição sindical
prevista em lei e dá outras providências.
PLS 148/1999, de 18/3/1999 – Dispõe sobre o fornecimento, pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, de transporte, alimentação e pousada
aos pacientes cujo tratamento se realizar fora do local de seu domicilio.
PLS 149/1999, de 18/3/1999 – O “Aeroporto Internacional Presidente
Médici” passa a se chamar “Aeroporto Internacional Chico Mendes”.
PLS 159/1999, de 22/3/1999 – Altera a Lei 9294, de 15 de julho de
1996, que “Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de pro-
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dutos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do parágrafo 4o (quarto) do artigo 220 da
Constituição Federal”.
PLS 170/1998, de 23/10/1998 – Dispõe sobre o fornecimento, pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, de transporte, alimentação e pousada
aos pacientes cujo tratamento se realizar fora do local de seu domicílio.
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PLS 179/1996, de 13/8/1996 – Dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências.
PLS 183/2000, de 29/6/2000 – Altera o artigo 164 da Consolidação das
Leis do Trabalho para dispor sobre a nova composição das Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA e dá outras providências.
PLS 186/2002, de 26/6/2002 – Altera a redação de dispositivos da Lei
no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
PLS 190/1999, de 30/3/1999 – Altera a Lei Complementar 64, de 18
de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como
suplente de candidato a senador, de parentes deste até o segundo grau.
Complementar.
PLS 192/1996, de 29/8/1996 – Altera os artigos 47 e 85 da Lei 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
PLS 205/2001, de 11/10/2001 – Institui o Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social – CGFRS e cria o Índice Brasileiro de
Responsabilidade Social – IBRS.
PLS 210/2000, de 12/9/2000 – Acrescenta à Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispositivo que veda a sinalização indicativa da localização dos instrumentos
eletrônicos de medição de velocidade de operação autônoma.
PLS 215/1999, de 8/4/1999 – Dispõe sobre a participação popular e o
controle social dos atos de gestão do Poder Público, disciplina o acesso
dos cidadãos e da sociedade civil organizada a informações relativas às
finanças públicas e dá outras providências.
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PLS 216/1999, de 8/4/1999 – Proíbe, por cinco anos, o plantio e a
comercialização de alimentos contendo Organismos Geneticamente
Modificado – OGM ou derivados de OGM, em todo o Território
Nacional.

PLS 222/1997 – Dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre os
malefícios resultantes do uso de equipamentos de som em potência
superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis.

PLS 255/1999, de 20/4/1999 – Institui a meia-entrada para estudantes
e idosos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos e dá outras
providências.
PLS 267/2002, de 11/12/2002 – Permite a convocação de plebiscito
e referendo, mediante Decreto Legislativo, a partir de proposta originária de iniciativa popular.
PLS 269/1996, de 13/12/1996 – Altera a Lei 9279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, acrescentando artigo que obriga a declaração de origem e certificação de consentimento prévio informado nos casos de patentes
relacionadas e material biológico e a conhecimento tradicional.
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PLS 24/1998, de 30/1/1998 – Altera a redação dos artigos 71 e 73 da
Lei 8213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, e dá outras providências estendendo o
salário-maternidade à trabalhadora autônoma.

PLS 270/1996, de 13/12/1996 – Altera a Lei 9279, de 14 de maio
de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, acrescentando artigo que dispõe sobre direitos relativos aos
conhecimentos tradicionais.
PLS 271/2001, de 5/12/2001 – Altera a Lei no 9491, de 9 de setembro
de 1997 (Programa Nacional de Desestatização), excluir de suas disposições as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte.
PLS 285/1995, de 17/10/1995 – Torna obrigatória a inserção da expressão: “O Ministério da Saúde Adverte: o consumo excessivo de
bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde” nas embalagens e recipientes
de bebidas alcoólicas, e dá outras providências.
PLS 3/1996, de 9/1/1996 – Acrescente-se ao artigo 161 do Código
Penal, parágrafo quarto, e dá outras providências.
PLS 326/1999, de 11/5/1999 – Inscreve o nome de Chico Mendes no
"Livro dos Heróis da Pátria".
PLS 4/1996, de 9/1/1996 – Altera os artigos 926, 927 e 928 do Código
de Processo Civil e dá outras providências.
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PLS 408/1999, de 10/6/1999 – Altera a Lei no 8443, de 16 de julho
de 1992, que "dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências".
PLS 43/1996 – Altera os artigos 489 e 499 do Código Civil e dá outras
providências.
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PLS 45/1996, de 18/3/1996 – Acrescente-se ao art. 161 do Código
Penal parágrafo quarto e dá outras providências.
PLS 45/2001, de 29/3/2001 – Concede anistia post mortem a João Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata e aos demais
participantes.
PLS 5/1996, de 9/1/1996 – Altera os artigos 489 e 499 do Código Civil
e dá outras providências.
PLS 53/2000, de 2/3/2000 – Cria reserva do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE para as Unidades da Federação que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação da
natureza e terras indígenas demarcadas.
PLS 54/1996, de 27/3/1996 – Altera a Lei 8078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
PLS 64/1998, de 18/3/1998 – Dispõe sobre a participação popular e o
controle social dos atos de gestão do Poder Público, disciplina o acesso
dos cidadãos e da sociedade civil organizada a informações relativas às
finanças públicas e dá outras providências.
PLS 68/2000, de 22/3/2000 – Dispõe sobre a concessão do benefício
de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o
período em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá outras
providências.
PLS 70/1997, de 22/4/1997 – Institui o dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dá outras providências.
PLS 84/1997, de 7/5/1997 – Decreta moratória no plantio, comércio
e consumo de organismos geneticamente modificados e produtos derivados, em todo o território nacional.

226

PLS 92/1996, de 7/5/1996 – Institui a meia-entrada para estudantes
e idosos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos e dá outras
providências.

PRS 119/1996, de 4/12/1996 – Denomina “Florestan Fernandes” a
sala da Comissão de Assuntos Sociais.
PRS 126/1996, de 12/12/1996 – Institui o Diploma Chico Mendes
de meio ambiente e cidadania e dá outras providências.

PRS 20/1996, de 7/3/1996 – Altera o art. 107 do Regimento Interno
do Senado Federal.
PRS 34/1999, de 5/4/1999 – Altera os artigos 243 e 244 do Regimento Interno do Senado Federal, instituindo o projeto de bancada e o
projeto coletivo multipartidário.
PRS 36/1999, de 6/4/1999 – Altera o artigo 107 do Regimento Interno
do Senado Federal.
PRS 57/2001, de 8/11/2001 – Cria a Comissão Permanente de Legislação Participativa no Senado Federal.
PRS 65/1996, de 12/6/1996 – Altera os artigos 243 e 244 do Regimento Interno do Senado Federal, instituindo o projeto de bancada
e o projeto coletivo multipartidário.

Senadora Marina Silva – AC

PRS 18/1996, de 4/3/1996 – Altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências.

PRS 97/1996, de 10/10/1996 – Altera o art. 200 do Regimento Interno
do Senado Federal.
RQN 37/1999, de 4/8/1999 – Requerem a criação de uma Comissão
Mista Especial, composta de 11 senadores e 11 deputados como titulares e igual número de suplentes para, no prazo de 90 dias, estudar
as causas estruturais e conjunturais da pobreza no país e apresentar
soluções legislativas para sua erradicação.
RQS 318/2000, de 7/6/2000 – Requer ao Ministro do Meio Ambiente
e da Amazônia Legal cópias dos contratos de gestão do Ministério do
Meio Ambiente com a Associação Brasileira para o Uso Sustentável
da Biodiversidade da Amazônia (Bioamazônia), bem como cópias dos
documentos relativos ao acordo firmado entre a Bioamazônia e a empresa suíça Novartis Pharma.
RQS 819/1995, de 25/5/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 26 de maio do
corrente, quando estarei fazendo palestra a convite da Prefeitura de
Belo Horizonte.
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Senadora Marina Silva – AC

RQS 1.081/1995 de 15/8/1995 – Requer, nos termos regimentais,
sejam prestadas pelo senhor Ministro das Relações Exteriores, informações sobre o acordo firmado entre o Brasil e a Bolívia, que tem
permitido o ingresso de estudantes do Estado do Acre nas faculdades
daquele país.
RQS 1.120/1995, de 22/8/1995 – Requer nos termos regimentais e
constitucionais, sejam prestadas pelo Ministro do Meio Ambiente Recursos Hídricos e Amazônia Legal, informações sobre as providências
tomadas por aquele ministério no sentido de coibir a exploração, corte
e comercialização ilegal de mogno (Swietenia macrophylla), nos Estados
do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
RQS 1.292/1995, de 29/9/1995 – Requer, nos termos regimentais,
sejam fornecidas pelo Ministro da Aeronáutica, informações sobre
a notícia publicada no jornal Correio Braziliense, do dia 27 de agosto
de 1995, do jornalista Luiz Cláudio Cunha, de que o Departamento
de Aviação Civil dos Estados Unidos informou ao Departamento de
Aviação Civil – DAC, do Brasil, que o Boeing 727 da família do Governador do Acre, apreendido em agosto com contrabando no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, pertencia ao “Cartel de Medellín”.
RQS 1.295/1995, de 2/10/1995 – Requer, nos termos regimentais, sejam prestadas pelo Ministro da Aeronáutica, informações sobre notícia
publicada no jornal Correio Braziliense do dia 27 de setembro de 1995,
de que o Departamento de Aviação Civil dos Estados Unidos informou ao Departamento de Aviação Civil – DAC, do Brasil, a respeito
de proprietários anteriores do Boeing 727, que, antes da decretação
de seu perdimento pela Secretaria da Receita Federal, era tido como
de propriedade da empresa TCA – Tropical Airlines, aeronave retida
em Guarulhos/SP, pelas autoridades alfandegárias brasileiras.
RQS 135/1999, de 5/4/1999 – Requer, nos termos regimentais, sejam
fornecidas pelo Ministro da Educação informações sobre a extinção
das Delegacias Regionais da Educação e Desporto, órgão que detinha
a legítima representação regional daquela pasta e que cumpria grande
parte do princípio da descentralização enfatizada na Lei de Diretrizes
e Bases Nacionais.

228

RQS 138/1996, de 29/2/1996 – Requer, nos termos regimentais, seja
fornecida pelo Ministro da Fazenda, cópia de todos os contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e os estados que pleitearam
o programa de reestruturação de suas dívidas.

RQS 1.533/1995, de 29/11/1995 – Requer, nos termos regimentais,
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo jornal Folha de
S.Paulo, edição de 29 de novembro de 1995, sob o titulo “SIVAM,
um Ovo de Indez”, de autoria do físico e jornalista Rogério Cezar de
Cerqueira Leite.
RQS 195/1997, de 17/3/1997 – Requer, nos termos regimentais, seja
encaminhado ao Ministro da Educação e do Desporto, pedido de informações relacionadas com o cumprimento dos artigos 69 a 72, constantes 9394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
RQS 215/1999, de 5/5/1999 – Requer sejam solicitadas ao Ministro
da Justiça, pedido de informações referentes às notícias veiculadas pela
mídia nacional pelo Dr. Mauro Espósito, Delegado da Polícia Federal
em Manaus/AM, sobre o envolvimento de autoridades do Governo
da República do Suriname, inclusive a afirmação da participação do
senhor Embaixador daquele país no Brasil, no tráfico de drogas que
estaria sendo realizado através da fronteira Brasileira com o Suriname.

Senadora Marina Silva – AC

RQS 1.453/1995, de 20/11/1995 – Requer, nos termos regimentais,
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado “O
Resgate dos Ideais de Zumbi dos Palmares”, de autoria da Senadora
Benedita da Silva, jornal Folha de S.Paulo, no dia 19 de novembro de
1995.

RQS 230/2001, de 8/5/2001 – Requer ao Ministro da Fazenda informações sobre a lista de todas as operações de crédito externo (empréstimos e financiamentos), realizadas com o setor privado brasileiro, de
1990 a presente data especificando as condições estabelecidas em cada
uma das operações contratadas.
RQS 304/1999, de 9/6/1999 – Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Justiça seja encaminhado ao Secretário de Estado de Direitos Humanos informações sobre os procedimentos adotados pelas autoridades
responsáveis para instauração do inquérito à vista do brutal assassinato
ocorrido no último dia 2 de junho, no Centro de Atendimento Juvenil
Especializado – CAJE, em Brasília/DF, do adolescente Wandersom de
Azevedo e Souza.
RQS 305/1997, de 6/5/1997 – Requer, nos termos regimentais, que a
hora do expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 07 de maio
de 1997 seja destinada a homenagear a memória do educador Paulo
Freire.
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RQS 313/1996, de 9/4/1996 – Requer, nos termos regimentais, a realização de sessão especial no próximo dia 05 de junho de 1996, em
homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Senadora Marina Silva – AC

RQS 33/2000, de 26/1/2000 – Requer ao Ministro de Minas e Energia
informações sobre o desastre causado pelo vazamento na Refinaria de
Duque de Caxias.
RQS 357/1995, de 16/3/1995 – Requer, nos termos regimentais, sejam
prestadas pelo Ministro do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e
da Amazônia, informações sobre a arrecadação anual da TORMB,
bem como relatório físico-financeiro sobre venda da borracha do estoque regulador, nos anos de 1990 a 1994.
RQS 368/2001, de 25/6/2001 – Requerem inserção em ata de voto de
profundo pesar, apresentação de condolências à família em virtude do
falecimento do Geógrafo Milton Santos, reconhecido mundialmente
por seu trabalho científico, com títulos de Doutor Honoris Causa em
diversos países.
RQS 370/1995, de 17/3/1995 – Solicita seja considerada como licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 16 e 17 do
corrente mês.
RQS 441/1997, de 24/6/1997 – Requer, nos termos regimentais, seja
encaminhada ao Ministro das Relações Exteriores, pedido de informações sobre as razões que orientaram a atuação da delegação oficial
brasileira durante a conferência das partes da Convenção Internacional
Sobre o Comércio de Espécies Ameaçadas CITES, realizada nos dia 16
a 20 de junho de 1997, na cidade de Harare, Zimbabue, que resultou
na não inclusão do mogno no apêndice II desta convenção.
RQS 481/1997, de 9/7/1997 – Requer, nos termos regimentais, sejam
transcritas nos Anais do Senado Federal, as cartas publicadas na edição da revista Veja de 9 de julho de 1997, p. 18, sob o título “Eduardo
Martins”.
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RQS 485/1999, de 31/8/1999 – Solicita inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do Arcebispo Emérito de Recife e Olinda,
Dom Hélder Câmara, um dos fundadores da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB, apresentação de condolências à família, ao
Estado de Pernambuco e à Arquidiocese de Recife e Olinda.

RQS 524/2000, de 9/10/2000 – Requer licença para tratamento de
saúde, por 121 (cento e vinte e um) dias, a partir do dia 10 de outubro
de 2000.

RQS 543/1997, de 8/8/1997 – Requer, nos termos regimentais, seja
encaminhado ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, pedido
de informações relativas à questão agrária na Amazônia.
RQS 550/2001, de 1/10/2001 – Requer sejam fornecidas pelo Ministro da Fazenda lista de todas as operações de financiamento externo,
excetuando as originárias de organismos multilaterais (BIRD, BID,
FMI, CFI), realizadas com o setor privado brasileiro, superiores a
US$10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), de
1995 à presente data.
RQS 573/2001, de 5/10/2001 – Requer ao Ministro de Estado do Planejamento e Gestão informações relativas ao Relatório do Ministério
que avalia os 50 programas prioritários e o Relatório dos 50 Gerentes
destes mesmos programas.

Senadora Marina Silva – AC

RQS 527/1999, de 15/9/1999 – Solicitam que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão de 14 de outubro próximo,
quinta-feira, seja dedicado a comemorar o Dia Mundial da Alimentação.

RQS 608/2001, de 18/10/2001 – Requer ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre a notícia publicada no
jornal O Estado de S.Paulo do dia 16 de outubro de 2001, de que mais
de um terço dos recursos que compõem o fundo criado para combater
a pobreza no País será usado pela União para ajudar no cumprimento
do ajuste fiscal de 2001.
RQS 644/1995, de 27/4/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 02 a 12
de maio do corrente, quando estarei participando dos eventos da Sexta
Semana da Amazônia.
RQS 715/2001, de 28/11/2001 – Requer que além da tramitação regimental pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Proposta de Emenda à Constituição no 38, de1999, que altera os artigos 52,
225 e 231 da Constituição Federal (Competência privativa do Senado
Federal para aprovar processo sobre demarcação de terras indígenas),
seja ouvida, também, na Comissão de Assuntos Sociais.
RQS 773/1997, de 17/9/1997 – Requer, nos termos regimentais, seja
encaminhado ao Ministro Extraordinário de Política Fundiária, pedido
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Senadora Marina Silva – AC

de informações sobre a situação fundiária em municípios do Acre e
de Rondônia.
RQS 777/1995, de 18/5/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 15 do corrente
mês, quando estive acompanhando a primeira-dama, Sra. Ruth Cardoso, ao Estado do Acre.
RQS 778/1995, de 18/5/1995 – Requer, nos termos regimentais e
constitucionais, sejam prestadas pelo Ministro-Chefe da Secretaria
de Assuntos Estratégicos – SAE, informações sobre bases contratuais
estabelecidas entre o Governo brasileiro e a empresa suíço-norte-americana Nuexo nas transações de arrendamento de urânio (yellow
cake) efetuadas com a mencionada empresa.
RQS 784/1995, de 19/5/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 6, 27, 30 e 31 de
março; 10, 11, 12, 17 e 18 de abril último, quando esteve atendendo
a compromissos políticos.
RQS 794/1995, de 23/5/1995 – Requer, nos termos regimentais, que
a hora do expediente da sessão ordinária do dia 05 de junho, seja destinado a comemorar o “Dia Mundial do Meio Ambiente”.
RQS 86/1998, de 5/2/1998 – Requer, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal dos artigos do professor Mario
Jose de Lima, jornal A Gazeta, do Acre.
RQS 899/1995, de 8/6/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada o dia 09 de junho do corrente, quando estará ausente para
participar de reunião destinada a solucionar o conflito de terras entre
os Estados de Rondônia e do Acre, na região compreendida pelas vilas
de Extrema e Califórnia.
RQS 900/1995, de 12/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, sejam
prestadas pelo secretário de assuntos estratégicos da Presidência da
República, informações tendo em vista matérias publicadas no jornal O Estado de S.Paulo, de 28 de março de 1995, sob os títulos “SAE
dispensa licitação em projeto na Amazônia” e “Programa patrocinado
pelo G-7 para a região está em risco”.
RQS 908/1995, de 13/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, sejam
prestadas pelo presidente do Banco do Brasil, através do Ministro da
Fazenda, informações se há previsões de fechamento de agências do
Banco do Brasil no Estado do Acre, bem como quais agências sem
viabilidade econômica no referido estado.
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RQS 960/1995, de 23/6/1995 – Requer, nos termos regimentais, sejam
prestadas pelo Ministro das Minas e Energia, informações sobre quais
os procedimentos adotados para a escolha da empresa responsável pelo
transporte de combustível do Estado do Amazonas para os municípios
do Estado do Acre.
RQS 966/1995, de 21/6/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 16 a 20 do
corrente, quando esteve participando de discussões na Universidade
do Acre, sobre a LDB, bem como reunião com o presidente do Ibama.
RQS 969/1995, de 22/6/1995 – Solicita seja considerada como licença
autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 23 do corrente,
quando estará em Porto Alegre a convite do Prefeito, participando de
seminários.

Senadora Marina Silva – AC

RQS 944/1995, de 21/6/1995 – Requer, nos termos regimentais e
constitucionais, sejam prestadas pelo Ministro dos Transportes informações sobre quais as empresas que prestaram serviços de manutenção
e/ou conservação da BR-364, trecho Rio Branco-Porto Velho, desde
as conclusões dos serviços de pavimentação asfáltica.

RQS 33/2000, de 26/1/2000 – Requer ao Ministro de Minas e Energia
informações sobre o desastre causado pelo vazamento na Refinaria de
Duque de Caxias.
PLS 53/2000, de 2/3/2000 – Cria reserva do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE para as Unidades da Federação que abrigarem, em seus territórios, unidades de conservação da
natureza e terras indígenas demarcadas.
RQS 318/2000, de 7/6/2000 – Requer ao Ministro do Meio Ambiente
e da Amazônia Legal cópias dos contratos de gestão do Ministério do
Meio Ambiente com a Associação Brasileira para o Uso Sustentável
da Biodiversidade da Amazônia (Bio-Amazônia), bem como cópias
dos documentos relativos ao acordo firmado entre a Bio-Amazônia e
a empresa suíça Novartis Pharma.
PLS 183/2000, de 29/6/2000 – Altera o artigo 164 da Consolidação das
Leis do Trabalho para dispor sobre a nova composição das Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA e dá outras providências.
PLS 210/2000, de 12/9/2000 – Acrescenta à Lei no 9503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispo-
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sitivo que veda a sinalização indicativa da localização dos instrumentos
eletrônicos de medição de velocidade de operação autônoma.
RQS 524/2000, de 9/10/2000 – Requer licença para tratamento de
saúde, por 121 dias, a partir do dia 10 de outubro de 2000.

Senadora Marina Silva – AC

PLS 45/2001, de 29/3/2001 – Concede anistia post mortem a João
Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata e aos demais
participantes.
RQS 230/2001, de 8/5/2001 – Requer ao Ministro da Fazenda informações sobre a lista de todas as operações de crédito externo (empréstimos e financiamentos), realizadas com o setor privado brasileiro, de
1990 à presente data especificando as condições estabelecidas em cada
uma das operações contratadas.
RQS 368/2001, de 25/6/2001 – Requerem inserção em ata de voto de
profundo pesar, apresentação de condolências à família em virtude do
falecimento do Geógrafo Milton Santos, reconhecido mundialmente
por seu trabalho científico, com títulos de Doutor Honoris Causa em
diversos países.
PLS 136/2001, de 14/8/2001 – Revoga os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5452, de 1o de maio de 1943, para extinguir a contribuição sindical
prevista em lei e dá outras providências.
RQS 550/2001, de 1/10/2001 – Requer sejam fornecidas pelo Ministro da Fazenda lista de todas as operações de financiamento externo,
excetuando as originárias de organismos multilaterais (BIRD, BID,
FMI, CFI), realizadas com o setor privado brasileiro, superiores a US$
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte americanos), de 1995, à
presente data.
RQS 573/2001, de 5/10/2001 – Requer ao Ministro de Estado do Planejamento e Gestão informações relativas ao Relatório do Ministério
que avalia os 50 programas prioritários e o Relatório dos 50 Gerentes
destes mesmos programas.
PLS 205/2001, de 11/10/2001 – Institui o Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social (CGFRS) e cria o Índice Brasileiro de
Responsabilidade Social (IBRS).
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RQS 608/2001, de 18/10/2001 – Requer ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre a notícia publicada no

jornal O Estado de S. Paulo do dia 16 de outubro de 2001, de que mais
de um terço dos recursos que compõem o fundo criado para combater
a pobreza no País será usado pela União para ajudar no cumprimento
do ajuste fiscal de 2001.

RQS 715/2001, de 28/11/2001 – Requer, que além da tramitação regimental pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Proposta de Emenda à Constituição no 38, de1999, que altera os artigos 52,
225 e 231 da Constituição Federal (Competência privativa do Senado
Federal para aprovar processo sobre demarcação de terras indígenas),
seja ouvida, também, na Comissão de Assuntos Sociais.
PLS 271/2001, de 5/12/2001 – Altera a Lei no 9491, de 9 de setembro
de 1997 (Programa Nacional de Desestatização), para excluir de suas
disposições as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte.
PEC 56/2001, de 13/12/2001 – Altera o inciso II do § 7o do artigo
201 da Constituição Federal para regulamentar a aposentadoria do
extrativista vegetal.

Senadora Marina Silva – AC

PRS 57/2001, de 8/11/2001 – Cria a Comissão Permanente de Legislação Participativa no Senado Federal.

PEC 9/2002, de 7/3/2002 – Altera dispositivos dos artigos 70, 165, 195
e 198 da Constituição Federal, dispondo sobre a criação, execução e
fiscalização do orçamento social.
PLS 186/2002, de 26/6/2002 – Altera a redação de dispositivos da Lei
no 9099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
PLS 267/2002, de 11/12/2002 – Permite a convocação de plebiscito e
referendo, mediante decreto legislativo, a partir de proposta originária
de iniciativa popular.
RQS 1064/2008, de 3/9/2008 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam fornecidas pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações sobre as providências
adotadas pelas instituições financeiras de crédito vinculadas àquele
Ministério.
RQS 1065/2008, de 3/9/2008 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Sena-
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do Federal, informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural.
RQS 1066/2008, de 3/9/2008 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre
operações de crédito rural vinculadas àquele Ministério.

Senadora Marina Silva – AC

PLS 468/2008, de 4/12/2008 – O “Aeroporto Internacional Presidente
Médici” passa a se chamar “Aeroporto Internacional Chico Mendes”.
RQS 1649/2008, de 16/12/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de congratulações pelo
70o aniversário do teólogo, professor e escritor Leonardo Boff.
INS 1/2009, de 6/2/2009 – Sugere que a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, nos termos
regimentais, manifeste ao Ministério de Minas e Energia – MME a
importância de prorrogar prazos para recebimento de contribuições
à proposta do Plano Decenal de Expansão de Energia.
RQS 507/2009, de 5/5/2009 – Requer, nos termos regimentais, que a
Proposta de Emenda à Constituição no 56, de 2007, seja desapensada
para ter tramitação independente.
RQS 522/2009, de 6/5/2009 – Requer destaque, para votação em separado, da expressão -... e VI ...-, constante do inciso VI do art. 26, na
relação dada pelo art. 17 do PLV no 3, de 2009, na forma da Emenda
28 do Relator-revisor.
RQS 627/2009, de 27/5/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque da emenda no 17, do relator-revisor – Projeto de Lei de
Conversão (PLV) no 5, de 2009 (proveniente da Medida Provisória
(MPV) no 452, de 24 de dezembro de 2008).
RQS 624/2009, de 27/5/2009 – Requer preferência da Medida Provisória no 452, de 2008 sobre o Projeto de Lei de Conversão no 5, de
2009.
RQS 625/2009, de 27/5/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque do art. 3o do PLV no 5, de 2009, proveniente da MPV no
452, de 2008.
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RQS 633/2009, de 28/5/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada sua ausência
dos trabalhos da Casa nos dias 18 e 19 de maio de 2009 para parti-

cipar de diligência da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas, no Estado do Amazonas, como efetivo desempenho de
representação do Senado Federal.

RQS 671/2009, de 3/6/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque do art. 7o e seus incisos constantes do PLV no 9, de 2009.
RQS 677/2009, de 3/6/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque da emenda no 75 ao PLV no 9, de 2009.
RQS 678/2009, de 3/6/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque da emenda no 76 ao PLV no 9, de 2009.
RQS 681/2009, de 3/6/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque da emenda no 109 ao PLV no 9, de 2009.
RQS 708/2009, de 9/6/2009 – Requer tramitação conjunta do PLS
no 40, de 2003, com o PLS no 247, de 2008, por regularem a mesma
matéria.

Senadora Marina Silva – AC

RQS 673/2009, de 3/6/2009 – Requer, nos termos do art. 312, inciso
II, destaque da expressão ¿referentes às áreas de até quatro módulos
fiscais¿, constante do parágrafo 3o, e do 4o este está condicionado àquele, ambos do art. 15 do PLV no 9, de 2009.

RQS 813/2009, de 2/7/2009 – Requer que o Projeto de Lei do Senado
no 205, de 2001, seja desapensado para ter tramitação independente.
PRS 39/2009, de 14/7/2009 – Altera o Regimento Interno do Senado
Federal, para regulamentar a tramitação de sugestões legislativas.
PLS 317/2009, de 14/7/2009 – Dispõe sobre a participação popular e o
controle social dos atos de gestão do Poder Público, disciplina o acesso
dos cidadãos e da sociedade civil organizada a informações relativas à
gestão pública e dá outras providências.
RQS 59/2010, de 10/2/2010 – Tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara no 147, de 2009, com o Projeto de Lei da Câmara no 180,
de 2009, por versarem sobre a mesma matéria.
RQS 327/2010, de 7/4/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 172, de 2007, e 71, de 2009
INS 1/2010, de 14/12/2010 – Indicação para que a CMA manifeste a
sua posição sobre políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas junto ao Ministério das Relações Exteriores.
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PLS 317/2010, de 14/12/2010 – Altera a 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 direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
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Marinor Brito

Marinor Jorge Brito dos Santos
PSOL – Pará

Profissão: Professora
Nascimento: 7/3/1959, Alenquer/PA
Filiação: Belarmino Libanio de Brito e Julieta Jorge de Brito
Cônjuge: Luiz Guilherme White Rocha
Filho: Terena Brito dos Santos
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Educação Física pela Escola Superior de Educação Física do Pará, especialização em Técnica Desportiva pela Universidade Gama Filho – RJ,
Mestranda em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade
do Pará, UFPA.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2 a 12/2011 a 27/12/2011 – PA
Suplentes: 1o – Edivaldo Edison Pantoja da Silva e 2o – Félix Urano Gama de Souza.
Eleita com 727.583 votos.
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos (17/2/2011-); Educação, Cultura
e Esporte (17/2/2011-); Direitos Humanos e Legislação Participativa (17/2/2011-);
Subcomissão Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso
(30/5/2011-); Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz (16/2/2011-); CPI
Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (7/4/2011-); Suplente nas
Comissões: Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(2011); Constituição, Justiça e Cidadania (8/2/2011-); Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática(17/2/2011-).
Vereadora – 2004 a 2008 – Belém-PA

Vereadora – 2000 a 2004 – Belém-PA
Vereadora – 1996 a 2000 – Belém-PA
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora na Penitenciária do Estado do Pará e na UFPA; Capacitadora da Rede Municipal de Ensino em Belém, professora licenciada
da Rede Pública de ensino do Estado.
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Ajudou a fundar o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará, a CUT – Central Única dos Trabalhadores e
a CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação,
militante do movimento pela democratização dos meios de comunicação e ex-dirigente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias,
presidiu a CPI de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Câmara Municipal de Belém e colaboradora das CPIs da
Pedofilia da Assembleia Legislativa do Pará e Senado Federal. Líder
do PSOL (2011).
PRONUNCIAMENTOS:
•• Importância de se privilegiar, no Congresso Nacional, propostas
que tratem de causas femininas, de direitos humanos, de crianças
e adolescentes e de interesse social. Alerta sobre a necessidade de
debates, no Senado, acerca da construção da hidrelétrica de Belo
Monte, no Pará, e suas consequências, convidando Suas Excelências
para um seminário sobre o assunto, a realizar-se na Universidade
de Brasília, no dia 7 do corrente. DSF 4/2/2011 p. 1242.
•• Defesa de que a Amazônia ocupe uma das vagas existentes no Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do jurista Dr. Reynaldo Andrade
da Silveira. Apresentação da plataforma de atuação de Sua Excelência
no Senado Federal, assinalando sua plena concordância com todas as
resoluções e indicações do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
(como Líder). DSF 9/2/2011 p. 1766.
•• Considerações sobre o anúncio, ontem, pelos Ministros da Fazenda
e do Planejamento, do que seria, segundo Sua Excelência, o maior
corte orçamentário dos últimos tempos, manifestando especial preocupação com o impacto que esses cortes terão sobre a prestação de
serviços públicos (como Líder). DSF 11/2/2011 p. 2620.
•• Considerações a respeito do agrupamento de ações da Telebrás,
que trouxe prejuízos aos pequenos acionistas (como Líder). DSF
16/2/2011 p. 3153.
•• Alerta para a existência de uma rede de tráfico de pessoas para fins
de retirada e comercialização de órgãos, que atinge o Brasil. Defesa
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da criação de uma CPI para investigar o assunto (como Líder). DSF
17/2/2011 p. 3350.
•• Apelo para debate sobre o direito de liberdade de relação homoafetiva no Brasil, destacando caso de crime homofóbico no Estado do
Pará. DSF 18/2/2011 p. 3873.
•• Repúdio a atitude do Prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que
agrediu com palavras uma moradora da área de risco na periferia de
Manaus (como Líder). DSF 23/2/2011 p. 4576.
•• Considerações acerca de painel elaborado pela assessoria econômica
da Liderança do PSOL, relativo à execução do orçamento da União;
e outros assuntos (como Líder). DSF 24/2/2011 p. 4732.
•• Lamento pelo resultado da votação do projeto que fixa o valor do
novo salário; e denúncias de problemas existentes no setor de saúde
do Estado do Pará (como Líder). DSF 25/2/2011 p. 5101.
•• Reflexão sobre reforma política; e outros assuntos. DSF 3/3/2011
p. 5843.
•• Manifestação de pesar e solidariedade ao povo japonês pelas perdas humanas, destruição da infraestrutura atingida pelo tsunami e
demais efeitos do terremoto em outras regiões; e outros assuntos
(como Líder). DSF 16/3/2011 p. 6838.
•• Preocupação com a precariedade no abastecimento de água à população da Amazônia, por ocasião do transcurso, hoje, do Dia Mundial
da Água (como Líder). DSF 23/3/2011 p. 7704.
•• Manifestação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal
Federal com relação à Lei da Ficha Limpa. DSF 24/3/2011 p. 8007.
•• Considerações acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal que
decidiu pela inaplicabilidade da Lei da Ficha Limpa nas eleições
realizadas em outubro de 2010. DSF 25/3/2011 p. 8259.
•• Preocupação com a grave crise no mundo árabe, em particular no
norte da África, e seus desdobramentos; e outros assuntos. DSF
29/3/2011 p. 8607.
•• Consternação com o sofrimento das famílias vítimas da tragédia
ocorrida hoje no Rio de Janeiro e registro da necessidade de o Congresso Nacional aprovar um Plano Nacional de Educação que recupere o potencial da educação pública (como Líder). DSF 8/4/2011
p. 10477.
•• Registro da participação de Sua Excelência, hoje, no seminário
“Energia e Desenvolvimento: a Luta contra as Hidrelétricas na Amazônia”, e leitura da Carta de Belém, aprovada naquele seminário.
DSF 13/4/2011 p. 11121.
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•• Apoio aos servidores públicos federais que, por meio de caravanas
de todo o País, estão em Brasília no dia de hoje para reivindicar do
Governo Federal a imediata abertura de negociações em torno da
pauta de reivindicações, aprovada, por unanimidade, nos fóruns
unitários de suas entidades representativas; e outro assunto (como
Líder). DSF 14/4/2011 p. 11188.
•• Apelo em favor do fim do autoritarismo na Universidade Federal
do Oeste do Pará – UFOPA. DSF 19/4/2011 p. 11831.
•• Reflexão sobre a Lei da Ficha Limpa e retrospectiva da vida pública
do ex-deputado Jader Barbalho (como Líder). DSF 20/4/2011 p.
11942.
•• Tristeza com denúncias da existência de um esquema de fraudes
na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e apelo no sentido da
instalação de uma CPI naquela Assembleia para investigar o assunto
(como Líder). DSF 28/4/2011 P.12575.
•• Registro dos avanços no combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes, especialmente no Estado do Pará e comunicação da
instalação da Subcomissão de Direitos das Crianças e Adolescentes
e das Pessoas Idosas (como Líder). DSF 19/5/2011 p. 17287.
•• Registro e cobrança da apuração rigorosa do assassinato dos trabalhadores rurais José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito
Santo da Silva (como Líder). DSF 25/5/2011 p. 18336.
•• Apoio à realização de plebiscito e manifestação contrária à criação
do Estado de Tapajós. DSF 1/6/2011 p. 19928.
•• Solicitação de esclarecimentos à Mesa Diretora sobre os estudos
do primeiro Secretário, Cícero Lucena, que sugeriram a adoção da
alternativa de locação para a renovação da frota oficial de veículos
do Senado. DSF 3/6/2011 p. 20924.
•• Comentários sobre a repressão do Batalhão de Operações Especiais
da Polícia Militar à manifestação dos Bombeiros Militares do Estado
do Rio de Janeiro; e outro assunto (como Líder). DSF 7/6/2011 p.
21432.
•• Relato do cumprimento, por Sua Excelência, de várias atividades
legislativas, nos últimos dias, no Estado do Pará (como Líder). DSF
22/6/2011 p. 24945.
•• Importância do Instituto Evandro Chagas, registrando apelo ao Governo Federal para que autorize a imediata nomeação dos aprovados
no concurso público realizado para o preenchimento de vagas na
entidade (como Líder). DSF 1/7/2011 p. 26593.
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•• Voto de pesar, em nome do Partido Socialismo e Liberdade,
pelo falecimento do Senador Itamar Franco (como Líder). DSF
6/7/2011 p. 27044.
•• Apoio aos técnicos das universidades brasileiras que se encontram
em greve; e outros assuntos (como Líder). DSF 7/7/2011 p. 27368.
•• Comemoração pela decisão do Conselho Nacional de Justiça de
permitir que presos com transtornos mentais possam ter tratamento
fora dos manicômios judiciais; e outros assuntos (como Líder). DSF
de 13/7/2011 p. 28992
•• Regozijo com a recondução do Dr. Roberto Gurgel à Procuradoria
Geral da República; e outro assunto. DSF de 4/8/2011 p. 31290
•• Regozijo com a recondução do Dr. Roberto Gurgel à Procuradoria
Geral da República; e outro assunto. DSF de 4/8/2011 p. 31290
•• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006,
"Lei Maria da Penha". DSF de 5/8/2011 p. 31344
•• Repúdio ao processo licitatório, que ocorre nesta Casa, cujo objeto
é a terceirização de serviços de transportes (como Líder). DSF de
11/8/2011 p. 32405
•• Comentários sobre a necessidade de que os investimentos em educação sejam aumentados no Brasil; e outro assunto (como Líder).
DSF de 26/8/2011 p. 34730
•• Alerta para a nocividade do projeto de reforma do Código Florestal
em tramitação no Senado Federal (como Líder). DSF de 31/8/2011
p. 35580
•• Comemoração da passagem do 21o aniversário de criação do Sistema Único de Saúde – SUS. DSF de 20/9/2011 p. 38029
•• Pedido de aprovação de requerimento de Sua Excelência, autorizando uma comissão externa para acompanhar o crime cometido
contra uma adolescente na penitenciária estadual do Pará. DSF de
21/9/2011 p. 38370
•• Comemoração aos 33 anos da fundação da Comunidade Canção
Nova. DSF de 28/9/2011 p. 39102
•• Comentários acerca da decisão do STF que julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade, impetrada por governadores,
contra a Lei 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional para o
magistério e registro de descaso do Governo do Estado do Pará com
a educação (como Líder). DSF de 5/10/2011 p. 40115
•• Solidariedade ao Deputado Estadual Marcelo Freixo que anunciou
afastamento do País em razão das ameaças de morte que vem sofrendo (como Líder). DSF de 2/11/2011 p. 44963
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•• Considerações sobre os dados publicados pelo Movimento Xingu
Vivo para Sempre acerca das obras de construção da Usina de Belo
Monte. DSF de 2/11/2011 p. 44969
•• Apoio às reivindicações dos educadores do Estado do Pará, que se
encontram em greve. DSF de 9/11/2011 p. 46153
•• Manifestação de solidariedade à greve dos bancários do Banco da
Amazônia (BASA). DSF de 17/11/2011 p. 47487
•• Indignação com os indícios da participação de agentes públicos em
vários crimes contra a população infantojuvenil no Estado do Pará
(como Líder). DSF de 23/11/2011 p. 48225
•• Cobrança da regulamentação, pelo Congresso Nacional, do Conselho de Comunicação Social (como Líder). DSF de 25/11/2011 – p.
48736
•• Registro da realização do 3o Congresso Nacional do Partido Socialismo e Liberdade em São Paulo; e outro assunto (como Líder).
DSF de 30/11/2011 – p. 50463
•• Manifestação contrária à divisão do Estado do Pará, objeto de plebiscito no próximo domingo (como Líder). DSF de 9/12/2011 p. 52922
•• Entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara
aos agraciados em sua 2a premiação. DSF 14/12/2011 p. 53528.
•• Manifestação sobre o desconforto ético de ver um embargo de declaração do ex-senador Jáder Barbalho, que não estava pautado no
Supremo Tribunal Federal para hoje, ser julgado inesperadamente
DSF de 15/12/2011 p. 54069.
•• Discurso de despedida de Sua Excelência como Senadora do Estado do Pará e compromisso de continuidade com a luta pela ética e
justiça no país. DSF de 22/12/2011 p. 55316
PROPOSIÇÕES:
PLS 10/2011, de 8/2/2011 – Altera a redação do § 2o do art. 10 da
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
PLS 17/2011, de 10/2/2011 – Altera a Lei no 11.788, de 25 de setembro
de 2008, para regulamentar o ingresso de estagiários na Administração
Pública Direta, autárquica e fundacional.
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PLS 18/2011, de 10/2/2011 – Revoga a Lei 11.312, de 27 de junho
de 2006.

PLS 19/2011, de 10/2/2011 – Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil o programa radiofônico A Voz do Brasil e dá outras
providências.

PLS 229/2011, de 10/5/2011 – Disciplina e regulamenta a gestão,
administração e o funcionamento de canais e emissoras de televisão
mantidos pelos legislativos federal, distrital, estaduais e municipais e
dá outras providências.
PLS 528/2011, de 30/8/2011 – Altera o art. 1o da Lei no. 9.530, de 10
de dezembro de 1997, para determinar que percentual não inferior a
5% (cinco por cento) da receita do Tesouro Nacional decorrente do
pagamento de participações e dividendos pelas entidades integrantes
da Administração Pública Federal indireta será destinado a programas
de manutenção e desenvolvimento do ensino.
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PLS 215/2011, de 3/5/2011 – Altera a redação do parágrafo único do
artigo 7o da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, mantendo seus
incisos, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação –
Fundeb.

PLS 9/2011, de 8/2/2011 – Suprime o artigo 11 da Lei no 11.494, de
20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB.
PRS 17/2011, de 4/5/2011 – Acrescenta o § 5o ao art. 23 da Resolução
do Senado Federal no 20, de 1993, que institui o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, para dispor sobre os requisitos necessários aos
membros do Conselho de Ética.
RCE 30/2011, de 24/5/2011 – Requer, em aditamento ao Requerimento no 22/2011 – CE, seja incluído o seguinte tema: a abordagem,
no conteúdo de livros didáticos aprovados pelo MEC, de questões
referentes à homofobia, ao gênero e aos aspectos étnico-raciais.
RDH 123/2011, de 26/8/2011 – Requer a realização de três audiências
públicas (ciclo de debates) para discutir assuntos inerente à defesa dos
direitos da população brasileira LGBT (Lésbicas, Gays , Bissexuais e
Transexuais).
RDH 131/2011, de 20/9/2011 – Requer diligência nas cidades de Belém e Santa Izabel do Pará para investigar ocorrência de abuso sexual
a adolesentes.
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RDH 152/2011, de 24/11/2011 – Requerimento de Diligência em
Belém-PA, autoria da Senadora Marinor Brito.
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RDH 19/2011, de 17/3/2011 – Requer a realização, por esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, de diligência na
cidade de Altamira, no Estado do Pará.
RDH 34/2011, de 7/4/2011 – Requer a realização de Audiência Pública para avaliar denúncia de ameaças de morte a que passa a Irmã
Marie Henriqueta – Coordenadora da Comissão de Justiça e Paz, da
Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, Regional N2.
RDH 58/2011, de 19/4/2011 – Requer a realização de audiência pública desta Comissão, no Plenário do Senado Federal, objetivando
a leitura e discussão do Relatório da Diligência promovida por esta
Comissão no dia 16 de abril, na cidade de Altamira, Estado do Pará,
que lá se dirigiu com a incumbência de ouvir as populações que poderão ser atingidas pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
RMA 30/2011, de 24/5/2011 – Requer, na forma do art. 58, § 2o,
inciso III, da Constituição Federal, seja o Ministro da Casa Civil, Senhor Antonio Palocci, convocado a prestar informações no Plenário
desta Comissão do Senado Federal, sobre as denúncias publicadas na
imprensa nacional que dão conta de variação patrimonial de mais de
vinte vezes em apenas quatro anos.
RQS 1044/2011, de 23/8/2011 – Requer, na forma do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada como licença
dos trabalhos da Casa sua participação, como Membro da Comissão
Parlamentar de Inquérito – Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, em diligência, na cidade de Salvador, Bahia, no dia 8
de agosto de 2011.
RQS 1065/2011, de 25/8/2011 – Requer, nos termos do art. 160, combinado com os artigos 199 e 200 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de comemoração especial, no período do expediente da sessão do dia 28 de setembro de 2011, com a finalidade de
homenagear o 218o Círio de Nazaré.
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RQS 1067/2011, de 25/8/2011 – Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no dia 29 de agosto de 2011, a fim de participar, como
Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito – Tráfico Nacional
e Internacional de Pessoas no Brasil, de diligência no Rio de Janeiro.

RQS 116/2011, de 23/2/2011 – Requer, nos termos dos arts. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo
falecimento do poeta e presidente da Academia Paraense de Letras,
Raimundo Alonso Pinheiro Rocha.
RQS 121/2011, de 23/2/2011 – Destaque para votação em separado da
Emenda no 3 ao PLC no 01/2011, oriundo da Câmara dos Deputados,
que obteve parecer contrário pelo Relator nesta Casa.
SF RQS 122/2011, de 23/2/2011 – Destaque para votação em separado
da Emenda no 4 ao PLC no 1/2011, oriundo da Câmara dos Deputados,
que obteve parecer contrário pelo Relator nesta Casa.
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RQS 1156/2011, de 20/9/2011 – Requer, nos termos do art. 74, II e
artigos seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, seja criada
Comissão Temporária Externa, composta de cinco (05) senadores,
destinada a investigar a ocorrência de abuso sexual contra adolescentes nas dependências da Colônia Heleno Fragoso, na cidade de Santa
Izabel do Pará, as condições de funcionamento do sistema prisional
paraense e a atuação de redes de prostituição nos espaços prisionais
daquele Estado.

RQS 1.248/2011, de 11/10/2011 – Requer, nos termos do art. 13,
combinado com o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa no dia 17 de outubro, com ônus para
a Casa, para desempenho de missão de representação em São Paulo
– SP, oportunidade em que estará participando de audiência pública
da CPI do Tráfico de Pessoas, criada pelo Requerimento no 226, de
2011.
RQS 131/2011, de 24/2/2011 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado
da Defesa acerca das providências que estão sendo tomadas para a
melhoria do aeroporto do Município de Cametá – PA.
RQS 132/2011, de 24/2/2011 – Requer, nos termos do art. 50, §
2o, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de
Estado da Defesa acerca da aplicação da Portaria no 310, de 17/2/2011,
da Agência Nacional de Aviação Civil, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço – V. 6 No 7, de 18 de fevereiro de 2011, que trata do
fechamento de 22 escritórios de aviação em diversos municípios
brasileiros.
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RQS 1.416/2011, de 23/11/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso pela passagem
dos 68 anos da libertação do Líbano da dominação francesa em 1943.
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RQS 1.417/2011, de 23/11/2011 – Requer, nos termos do art. 222
do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso pela passagem dos 50 anos da Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional.
RQS 220/2011, de 15/3/2011 – Requer, nos termos do art. 74, II e
artigos seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, a criação
de Comissão Temporária Externa, composta de cinco Senadores, destinada a visitar a região onde será construída a Usina de Belo Monte.
RQS 226/2011, de 16/3/2011 – Requerem, nos termos do art. 58 da
Constituição Federal e na forma do art. 145 do Regimento Interno do
Senado Federal, a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil,
sua causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e
2011, compreendido na vigência da Convenção de Palermo.
RQS 347/2011, de 5/4/2011 – Requer, com fundamento no artigo 50,
§ 2o, da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Sr. Ministro de
Estado da Educação sobre a elaboração de diagnóstico da execução dos
dispositivos da Lei no 10.172, de 2001, que institui o Plano Nacional
de Educação, em especial sobre o conteúdo do documento intitulado
"Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001 a 2008 – Políticas,
Programas e Ações do Governo Federal", Volume III.
RQS 653/2011, de 1/6/2011 – Destaque para votação em separado da
Emenda no 22 ao Projeto de Lei de Conversão no 14, proveniente da
Medida Provisória no 520, de 2010.
RQS 671/2011, de 1/6/2011 – Destaque para a votação em separado
do artigo 12 do Projeto de Lei de Conversão no 14, de 2011.
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RQS 786/2011, de 28/6/2011 – Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 1o de julho de 2011 a fim de participar de Reunião
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o tráfico
nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido
na vigência da Convenção de Palermo, a realizar-se em Manaus/AM.

FONTES CONSULTADAS
Assessoria da Senadora.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em:
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2011.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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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RQS 88/2011, de 17/2/2011 – Requer, com base nos artigos 50, § 2o
da Constituição Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informações ao
Ministério das Comunicações, referentes a questões não esclarecidas
sobre as ações da Telebrás.
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Marisa Serrano

Marisa Joaquina Monteiro Serrano
PSDB – Mato Grosso do Sul

Profissão: Pedagoga e professora
Nascimento: 21/6/1947, Bela Vista/MS
Filiação: Fernando Serrano Guimarães e Zilda Monteiro Serrano
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Letras (1968) e Pedagogia (1980), Faculdade Dom Aquino de Filosofia,
Ciências e Letras, Campo Grande/MS.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2007 a 27/6/2011 – MS
Suplentes: 1o – Antônio Russo Netto e 2o – Ruben Figueiró de Oliveira.
Eleita com 607.584 votos (53,2% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Agricultura e Reforma Agrária (2007-2011); Assuntos
Sociais (2008-2009, 2011); Desenvolvimento Regional e Turismo (2007-2009);
Direitos Humanos e Legislação Participativa (2011); Educação, Cultura e Esporte
(2007-2009); Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(2007-2009); Conselhos: Ética e Decoro Parlamentar (2007-2008); Diploma do
Mérito Educativo Darcy Ribeiro (2000-2002); CPI ONGs (2007); CPMI Cartões
Corporativos (2008); Subcomissões Permanentes: Água (2009); Biocombustíveis
(2007-2010); Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência (2011); Cinema, Teatro,
Música e Comunicação Social (2007-2010); Subcomissões Temporária: Fórum das
Águas das Américas e Fórum Mundial da Água (2008-2010); Irrigação na Região
Centro-Oeste (2010); Acompanhamento de Metas fixadas pela ONU (2009-2010);
Suplente nas Comissões: Agricultura e Reforma Agrária (2011); Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (2009); Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (2011); Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (2007); Desenvolvimento
Regional e Turismo (2011); Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
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Controle (2007); Subcomissões Permanentes: Aquecimento Global (2007-2010);
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 (20092010); Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência (2007-2010); Biocombustíveis
(2007); Subcomissões Temporárias: Acompanhamento da Conferência da ONU
sobre Desenvolvimento Sustentável (2011); Supostas Irregularidades no ECAD
(2011); sobre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2007).

Vice-Prefeita – 2005 a 2007 – Campo Grande – MS
Deputada Federal – 1o/2/1999 a 31/1/2003 – MS
Deputada Federal – 1o/2/1995 a 31/1/1999 – MS
Vereadora – 1977 a 1982 – Campo Grande – MS

CARGOS PÚBLICOS:
Secretária de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul (1980-1982).
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora, Univ. Estadual, Campo Grande/MS (1973); Vice-Presidente, OMEP/BR (1983-1993); Delegada, MEC, MS (1985-1990
e 1991-1992); Presidente, OMEP/MS (1987-1994); Diretora-Presidente, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Socioeducacional,
MS (1992); Diretora-Presidente do Instituto de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Social – Humanista (2003-2004); Presidente do
Parlamento Cultural do MERCOSUL – PARCUM (2000-2002);
Presidente da Comissão de Assuntos Culturais, Educação, Ciência e
Tecnologia do Parlamento Latino-Americano – PARLATINO (20012002); Representante Brasileira no PARLASUL (2007-2010).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Membro, Conselho Regional do SENAC/MS (1985-1992); Membro,
Conselho Diretor da UFMS (1985-1992); Diretora-Presidente, Conselho Técnico-Pedagógico da OMEP (1993); Membro, Conselho de
Administração do SENAR/MS (1993-1994).
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MISSÕES NO EXTERIOR:
Seminário Internacional da OMEP, Cidade do México/México (1996);
Membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Encontro
da Comissão de Cultura do Senado da Nação Argentina, Buenos Aires (1996); Reunião da Comissão de Assuntos Culturais e Educação,
PARLATINO, Chile (1998); V Encuentro del PARCUM, Valparaíso/Chile (1999); na Reunião de Ministros da Cultura dos Países do

HOMENAGENS RECEBIDAS:
Honra ao Mérito, Associação Amparo à Maternidade e a Infância
(1977); Amiga da Polícia Militar, MS (1977); Medalha Comemorativa 100 anos de Campo Grande, Instalação do Estado de MS (1979);
Diploma de Amiga da Educação, Secretaria da Educação, Belém/
PA (1981); Cidadã Honorária de Dom Bosco de Corumbá (1981);
Diploma Sócia-Fundadora, Sociedade Brasileira de Educação Comparada (1983); Troféu Mulher um Grande Negócio-92, Associação
de Mulheres Profissionais e de Negócios (1992); Destaque do Ano
Bela Vista, 1o lugar em Pesquisa de Opinião Pública, Guiness Book
(1996-1997, 1998), Colaborador Emérito, Bela Vista/MS (2009); Título Presidente de Honra, FBB, Campo Grande/MS (1989); Cidadã
Honorária: São Gabriel do Oeste/MS (1989); Rio Verde/MS (1998);
Rioverdense/MS (1998); Lagunense/MS (2000); Honorária Aparecidense/MS (2000); Anaurilandense/MS (2002); Campo Grandense/MS
(2002); Amambaiense/MS (2002); Honorária, Paranaíba/MS (2006);
Tacurense/MS (2007); Costa Riquense, MS; Cidadã Tacurense/MS
(2009); Sócio Benemérito, OMEP/SP (2003); Medalhas: Patrimônio
Cultural do MERCOSUL (Uruguai, Argentina e Paraguai 2000);
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande-Oficial, COMAER (2001);
Prêmio Esporte Campo Grande, Fundação Municipal de Esporte,
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Mercosul, Buenos Aires/Argentina (2000); VII, VIII e X Encontro do
Parlamento Cultural do MERCOSUL, La Paz/Bolívia, Buenos Aires/
Argentina (2000) e Montevidéu, Uruguai (2001); Titular da Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, no Seminário Universidad e Integración Cultural de Mercosur,
Buenos Aires/Argentina (2001); IV Reunião Interparlamentar entre
a Mesa Executiva da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul;
Membro da Delegação para as Relações dos Países da América do Sul
e Mercosul do Parlamento Europeu e na Reunião da Mesa Executiva
da Comissão Conjunta do MercosulL, Estrasburgo/França (2001);
Reunião do Parlamento Latino-Americano, Caracas/Venezuela (2001);
Seminário sobre Propriedade Intelectual na Ibero-América, Córdoba/
Espanha (2001); Reunião do Parlatino, São Paulo/SP (2002); Encontro
do Parlamento Cultural do Mercosul, Montevidéu/Uruguai (2007);
Fórum das Águas, Istambul/Turquia (2009); Reuniões Ordinárias do
Parlamento do Mercosul, Montevidéu/Uruguai (2007-2010); Reunión de Las Américas de Seguimiento al V Foro Mundial del Água, San
José/Costa Rica (2009).
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Campo Grande/MS (2006); Gran Medalha da Inconfidência, Ouro
Preto/MG (2007); Unidos da Villa Mamona, Corumbá (2006); “Você
é Fundamental para a Educação Infantil”, Campo Grande/MS; Federação das Academias de Letras e Artes de MS (2004); 27o Jogos Abertos
– FUNESP, Campo Grande/MS; 4a Olimpíada Regional das APAES
de MS, Alcinópolis/MS; Legislativa do Mérito Educativo, Câmara
Municipal de Campo Grande/MS (2009); Broches: Academia Pan-Americana de Letras e Artes – APALA (1981); Ordem Guaicurus
do Mérito Judiciário do Trabalho; Troféus: Jornal Tribuna Popular,
Jardim/MS (2009); Paranaíba 150 anos, Câmara Municipal de Paranaíba/MS (2007); Placas: Agradecimento, Formandos Educação Física (1996); Agradecimento, Formandos Pedagogia Noturno (1998),
UFMS; Homenagem, Formandos de Administração com Ênfase em
Análise de Sistemas – UNIDERP (2000); Homenagem formandos
1a turma do curso de Farmácia (2000); Agradecimento Rádio Clube
Departamento Feminino/MS (2001); Formandos de Letras – UCDB
(2001); Asilo Idosos, São Francisco de Assis, Ciência da Computação,
UFMS (2001); Homenagem, Formandos Biologia, UEMS (2001);
Paraninfa, Curso de Ciências Biológicas (2001), e Curso de Administração, UEMS, Jardim (2001); Paraninfa, Turma de Fisioterapia
UNIDERP, Campo Grande/MS (2002); Paraninfa, Turma de Direito,
UFMS (2002); Agradecimentos Prefeito José Oliveira, Vereadores e
Profissionais da Educação (2002); Homenagem da Tribuna Popular –
o Jornal da Cidade, Jardim/MS (2002); Agradecimentos, Pedagogia
(1995); Agradecimento, Formandos (2002); Funcionários Gabinete de
Brasília (1998); Agradecimento – FAMASUL (2002); Agradecimento,
Pedagogia Sistema Modular, UCDB (2003); Agradecimento, Administração SENAR – AR/MS e FAMASUL (2003); Formandos em
Gestão Imobiliária – UCDB (2003); Homenagem Normal Superior
Licenciatura Educação Infantil – UCDB (2003); Homenagem à Presidente do PSDB Mulher Porto Alegre/RS (2005); Homenagem dos
alunos concluintes do Ensino Fundamental (2005); Reconhecimento,
Associação dos Delegados de Polícia do Mato Grosso do Sul – ADEPOL; Homenagem formandos Letras (2005); Homenagens Tucanas,
Rio Brilhante/MS (2006); Homenagem, Vera Maria Colombo; Agradecimentos, Associação Sul Mato-Grossense das Igrejas Adventistas
do 7o dia, Ministério Jovem Dep. de Música; Medicina Veterinária,
UNIDERP (2004); Associação Brasileira de Odontologia, Sessão MS,
Campo Grande/MS (2005); Agradecimentos Tucanas do Brasil (2005);
“Pegadas na Areia”, Igreja Adventista 7o dia Jaime Martins; Diretório
Municipal do PSDB de Campo Grande/MS (2007); Reconhecimen-

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Palestrante: Seminário Patrimônio Imaterial em Comemoração aos
60 Anos do IPHAN, Fortaleza/CE (1997); Cerimônia das Velas, BPW,
Campo Grande/MS (1999); 100 Mulheres Pioneiras em 100 Anos de
Campo Grande, BPW (1999); Moderadora, Painel A Educação Superior e o Homem Público no Século XXI, Seminário Internacional,
Campo Grande/MS (1999); XXVII Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Turismo, Curitiba/PR (1999); Hóspede de Honra,
Reunião da Comissão de Cultura do MERCOSUL, La Paz, Bolívia
(2000); Seminário Internacional da OMEP, Rio de Janeiro/RJ (2000); I
Conferência Nacional de Educação, Cultura e Desporto, Desafios para
o século XXI (2000); XII Congresso Brasileiro de Cooperativismo, Rio
de Janeiro/RJ (2000); VII ENCEP, A Função Pedagógica do Cerimonial, Campo Grande/MS (2000); ADESG, Campo Grande/MS, para
formandos 2000; Formandos, ADESG, CGR, MS (2000); Palestra
“O papel do professor no mundo globalizado”, Congresso Estadual
de Educação, Campo Grande/MS (2000); Fórum de Educação – Alfa-
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to, Prefeitura Municipal Iguatemi (2009); Agradecimento Programa
Escola Aberta e Escola Viva Campo Grande, SEMED (2007); Paraninfa Turma Prof.a Kátia Filipi Pecoraro, UCDB, Relações Públicas
(2006); Homenagem, Associação de Moradores Comunidade Escolas
da Vila São João, Três Lagoas/MS (2000); Agradecimentos, CRTR, 12a
região, MS (2000); Homenagem Dia Internacional da Mulher, Rádio
Clube, Campo Grande/MS (2003); Homenagem, Turma de Sargentos
Condutores, Operadores de Viaturas do Corpo de Bombeiros, Turma
Senador Ramez Tebet; Homenagem, Formandos de Farmácia UNIDERP, Campo Grande/MS (2007); Homenagem, Formandos Colégio
Decisivo, Campo Grande/MS (2000); Homenagem do Grupo Iverly
Monteiro; Prêmio Congresso em Foco, Brasília (2007); Patronesse
Curso de Direito, Turma “Clélio Chiesa” (2003); Homenagem da
FEIRATUR Apoio para o Turismo Rural Brasileiro; “Madrinha da
Turma”, Formandos de Direito UNIDERP (2009); Homenagem,
Amigos da Paz; Homenagem do Colégio Militar de Campo Grande/
MS; 10a Convenção do Distrito LB1 – Lions Clube Alvorada Corumbá (2009); Federação Bandas Fanfarras de MS (2009); Assembleia
Legislativa de La Republica de Costa Rica; Câmara Municipal de Paranaíba “150 anos – 1857”, MS (2007); Homenagem Formandos de
Gestão e Marketing – Uniderp, Três Lagoas/MS; Prêmio Congresso
em Foco – Destaque Educação, Brasília (2010).
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betização, Senhoras Rotarianas, Campo Grande/MS (2000); Encontro
Inter-regional de Brasília, A Mulher no Processo Político (2001); Formatura da turma de Administração UNIDERP, Campo Grande/MS
(2001); Instalação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Jardim/
MS (2001); Aula Magna Educação para o Século XXI, Inst. Aquidauanense de Educação, Aquidauana/MS (2001); Encontro de Lideranças
do PSDB, Campo Grande/MS (2001); Inauguração do Núcleo da
UNIGRAN, Educação Indígena, Campo Grande/MS (2001); BPW,
Mulher nos Negócios e na Política, Bonito/MS (2001); X Encontro
do PARCUM, Montevidéu, Uruguai (2001); Congresso Nacional
da ABRASEL, Campo Grande/MS (2001); II Congresso Brasileiro
de Mediação e Arbitragem, Campo Grande/MS (2001); Seminário
Desenvolvimento Sustentável, Três Lagoas/MS (2007); 1o Seminário Brasileiro da OMEP “Educação da Criança: Responsabilidades
e Práticas Educativas, Campo Grande/MS (2007); 1o Encontro de
Cidades Integradas do MERCOSUL, “Educação, Desenvolvimento
e Igualdade: Ações Nacionais, Regionais e Locais, Fórum de Mulheres do MERCOSUL e Associação Brasileira de Municípios (2007);
Perspectivas para o Brasil em 2010, Conjuntura Internacional, Câmara
dos Deputados, Brasília (2009); Seminário Internacional “A Cultura
do Direito e as Questões de Gênero no MERCOSUL”, Associação de
Mulheres de Carreira Jurídica, Brasília (2009); Qualidade na Escola
de Governo do Estado de São Paulo (2009); A Educação e a Cultura
Como Agentes Transformadores da Sociedade, Rotary Internacional,
Belém/PA (2010); Seminário Campanha Eleitoral Mulheres no Poder, Fundação Konrad Adenauer, São Paulo/SP (2010); O papel das
Mulheres na Promoção da Democracia – Melhores Práticas Brasil e
Alemanha, Brasília (2010).
TRABALHOS PUBLICADOS:
Novos rumos em comunicação – 5a, 6a, 7a e 8a séries do 1o grau. São Paulo:
Ed. do Brasil, 1975.
Comunicação em língua portuguesa – 5a, 6a, 7a e 8a séries do 1o grau. São
Paulo: Ática, 1981.
PROPOSIÇÕES:
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PEC 4/2011, de 22/2/2011 – Acrescenta os § § 2o a 4o ao art. 84 da
Constituição Federal, para fixar prazo para o Presidente nomear au-

toridades judiciárias ou enviar os respectivos nomes a deliberação do
Senado Federal.

PEC 25/2009, de 3/6/2009 – Dá nova redação aos arts. 71 e 75 da
Constituição Federal, com o fim de atribuir legitimidade ativa aos
Tribunais de Contas para ajuizar ações de execução fundadas em suas
próprias decisões dotadas de eficácia de título executivo.
PEC 6/2009, de 1/4/2009 – Altera o art. 159 da Constituição Federal
e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios de
Fronteira.
PLC 101/2002, de 2/12/2002 – Institui o ano de 2002 como "Ano do
Educador" e dá outras providências.
PLC 82/2002, de 8/8/2002 – Adiciona parágrafo ao artigo 3o da Lei
no 9131, de 24 de dezembro de 1995, definindo atividades de extensão
na avaliação do ensino superior.
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PEC 5/2010, de 24/3/2010 – Altera o art. 198 da Constituição Federal,
para prever o estabelecimento de piso salarial nacional para os profissionais e saúde que atuam no serviço público.

PLS 13/2010, de 9/2/2010 – Acrescenta dispositivo à Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, para instituir a Semana Nacional
de Prevenção à Gravidez Adolescente não Planejada.
PLS 142/2010, de 19/5/2010 – Altera a Lei no 7.853, de 24 de outubro
de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência
e sua integração social, para tratar do direito à moradia e introduzir o
uso da expressão "pessoa com deficiência".
PLS 151/2010, de 26/5/2010 – Institui a Semana Nacional da Doação
de Leite Humano, a ser comemorada semestralmente.
PLS 152/2010, de 26/5/2010 – Inclui parágrafo único no art. 17 da
Lei no 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, para estabelecer o
atendimento prioritário de jovens egressos de abrigos pelo Projovem
Trabalhador.
PLS 211/2010, de 3/8/2010 – Modifica a Lei no 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para conceder seguro-desemprego aos artistas, músicos e
técnicos em espetáculos de diversões.
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PLS 241/2010, de 21/9/2010 – Acrescenta art. 71-B à no Lei 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o salário-maternidade das
seguradas mães de prematuros extremos.
PLS 41/2010, de 25/2/2010 – Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de
2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, entre
outras providências, e a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, que
cria o Programa de Arrendamento Residencial, para prever a possibilidade de suspensão do pagamento da prestação ou do aluguel caso os
efeitos de calamidade pública afetem comprovadamente a capacidade
de pagamento do financiado ou arrendatário.
PLS 70/2010, de 23/3/2010 – Dispõe sobre a dedução dos encargos
sociais devidos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, em caso de contratação de egressos do sistema prisional, e dá
outras providências.
PLS 95/2010, de 8/4/2010 – Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
tornar obrigatória a inclusão de componente específico de Práticas de
Trabalho no currículo do ensino fundamental e médio.
PLS 104/2009, de 25/3/2009 – Disciplina a recepção dos novos alunos
nas instituições de ensino superior e acrescenta o parágrafo único ao
art. 45 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre
os estatutos das mesmas instituições.
PLS 148/2009, de 17/4/2009 – Altera o art. 244-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para aumentar a pena do crime de exploração sexual de crianças ou adolescentes, nas hipóteses que especifica.
PLS 149/2009, de 17/4/2009 – Altera o art. 328 da Lei no 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor
sobre a destinação de veículos recolhidos pelos órgãos executivos de
trânsito e não reclamados por seus proprietários.
PLS 150/2009, de 17/4/2009 – Altera o Decreto-Lei no 986, de 21 de
outubro de 1969, para regulamentar a propaganda de alimentos.
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PLS 220/2009, de 26/5/2009 – Regulamenta o inciso III do § 1o do
art. 173 da Constituição Federal, para estabelecer as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos das Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista, que explorem atividade econômica,
bem como de suas subsidiárias.

PLS 221/2009 de 26/5/2009 – Cria Áreas de Livre Comércio nos
Municípios de Corumbá e Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

PLS 250/2009 de 9/6/2009 – Altera a Lei no 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, para permitir o acesso de estudantes oriundos de cooperativas
educacionais aos benefícios do Programa Universidade para Todos
(PROUNI).
PLS 251/2009 de 9/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar.
PLS 252/2009 de 9/6/2009 – Assegura, nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um representante destes, na forma
do art. 11 da Constituição Federal, e dá outras providências.
PLS 338/2009 de 6/8/2009 – Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever o direito de
acesso público a informações sobre condenados por crimes contra a
liberdade sexual de criança ou adolescente, e dá outras providências.
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PLS 241/2009 de 3/6/2009 – Altera os arts. 41-A e 44 da Lei no 9.096,
de 19 de setembro de 1995, para prever a distribuição de parte dos
recursos do Fundo Partidário proporcionalmente ao número de candidatas eleitas pelos partidos no pleito para a Câmara de Deputados.

PLS 357/2009 de 20/8/2009 – Acrescenta o art. 116-A à Lei no 8.666,
de 1993, para tratar da uniformização dos procedimentos atinentes às
transferências voluntárias.
PLS 406/2009 de 15/9/2009 – Complementar – Acrescenta os §§ 3o e
4o ao art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para
condicionar a destinação de recursos públicos a entidades privadas à
existência, em seus estatutos sociais, de regra que limite a permanência
de seus dirigentes.
PLS 41/2009 de 19/2/2009 – Autoriza que as pessoas físicas deduzam
do imposto de renda devido as doações ao Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP) e que as pessoas jurídicas deduzam da
base de cálculo do imposto de renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido as doações a órgãos de apoio do Sistema Nacional
de Defesa Civil.
PLS 414/2009 de 17/9/2009 – Altera o art. 1.831 do Código Civil, a
fim de tornar expressa a extensão do direito real de habitação ao com-
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panheiro e excluir do gozo desse mesmo direito o cônjuge ou companheiro sobrevivente, proprietário de imóvel residencial particular.
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PLS 415/2009, de 17/9/2009 – Acrescenta os §§ 6o e 7o ao art. 2o da
Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992, para possibilitar o exame
de código genético – DNA em ação de investigação de paternidade,
nos casos que especifica.
PLS 514/2009, de 12/11/2009 – Altera a Lei no 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que "dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências",
de forma a que seja dada preferência a projetos vinculados a escolas
de educação básica das redes públicas de ensino.
PLS 515/2009, de 12/11/2009 – Autoriza o Poder Executivo a instituir
o Programa Universitário de Apoio ao Esporte.
PLS 520/2009, de 24/11/2009 – Autoriza o Poder Executivo a instituir
o Programa de Centros Olímpicos.
PLS 526/2009, de 25/11/2009 – Dá nova redação ao art. 2o, caput, e
§§ 1o e 4o, da Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, com a redação que
lhe foi dada pela Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir
no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE),
a assistência financeira ao transporte intermunicipal de estudantes
universitários.
PLS 527/2009, de 25/11/2009 – Institui o "Prêmio Brasil de Incentivo
à Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos e de Tecnologia para o
Desenvolvimento Humano".
PLS 547/2009, de 7/12/2009 – Altera a Lei no 10.420, de 10 de abril de
2002, que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício Garatia-Safra, destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da
estiagem, nas regiões que especifica, para estender o Benefício Garantia-Safra à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste – SUDECO e dá outras providências.
PLS 211/2008, de 27/5/2008 – Institui o "Dia Nacional da Educação
Ambiental".
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PLS 345/2008, de 10/9/2008 – Acrescenta parágrafo ao art. 11 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre prova de
língua estrangeira em certames públicos.

PLS 381/2008, de 14/10/2008 – Trata da divulgação institucional e da
propaganda eleitoral em rádio e televisão para as eleições diretas ao
Parlamento do Mercado Comum do Sul-MERCOSUL.

PLS 69/2008, de 13/3/2008 – Altera a Lei no 10.257, de 10 de julho de
2001, para tornar obrigatória a construção de creches nos conjuntos
habitacionais destinados à população de baixa renda financiados por
recursos públicos.
PLS 70/2008, de 13/3/2008 – Autoriza o Poder Público a realizar
exames anuais de saúde nos estudantes dos ensinos fundamental e
médio e institui a Semana Nacional de Saúde na Escola.
PLS 71/2008, de 13/3/2008 – Acrescenta dispositivos ao art. 38 da Lei
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, para determinar que as emissoras de
radiodifusão divulguem sua condição de concessionárias, permissionárias ou autorizadas e para determinar que os parentes até segundo
grau dos outorgados fiquem impedidos de explorar tais serviços.

Senadora Marisa Serrano – MS

PLS 393/2008, de 20/10/2008 – Dispõe sobre percentual de vagas a
ser reservado para candidaturas de cada sexo nas eleições para o Parlamento do MERCOSUL.

PLS 72/2008, de 13/3/2008 – Complementar – Altera a redação do
§ 2o do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
para incluir as despesas dos Fundos Especiais como não passíveis de
limitação de empenho. (dispõem sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios).
PLS 272/2007, de 23/5/2007 – Complementar – Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, para ampliar as hipóteses de
direito a créditos de ICMS na aquisição de insumos e equipamentos
destinados à produção agropecuária.
PLS 278/2007, de 24/5/2007 – Isenta de Cofins e da Contribuição
para o PIS/PASEP as vendas e importações de máquinas, aparelhos,
instrumentos, equipamentos e materiais de construção destinados ao
ativo imobilizado do produtor rural.
PLS 360/2007, de 20/6/2007 – Altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas de oitenta por cento dos valores p.os a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.
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PLS 491/2007, de 22/8/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Ponta Porã,
no Estado de Mato Grosso do Sul.
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PLS 505/2007, de 29/8/2007 – Dispõe sobre restrições à venda e ao
consumo de bebidas alcoólicas e altera a Lei no 9.294, de 15 de julho
de 1996, para ampliar as restrições à propaganda dessas bebidas e modificar sua definição e algumas disposições relativas às advertências
sobre o seu consumo.
PLS 667/2007, de 22/11/2007 – Altera a Lei no 6.259, de 30 de outubro
de 1975, para tornar obrigatória a manutenção de estoque das vacinas
antitetânica e antirrábica e dos respectivos soros e imunoglobulinas
nos estabelecimentos hospitalares.
PLS 668/2007, de 22/11/2007 – Altera a Lei no 8.900, de 30 de junho
de 1994, para dispor sobre a duração do período de percepção do benefício do seguro-desemprego dos trabalhadores que são responsáveis
legais de crianças portadoras de deficiência.
PRS 52/2009, de 26/8/2009 – Altera a Resolução no 20, de 17 de março
de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, para
dar nova disciplina à escolha dos membros do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, e dá outras providências.
PRS 53/2009, de 26/8/2009 – Altera a Resolução no 17, de 17 de março
de 1993, que Dsipõe sobre a Corregedoria Parlamentar, para dar nova
disciplina à escolha do Corregedor, e dá outras providências.
PRS 56/2007, de 13/9/2007 – Altera o Regimento Interno do Senado
Federal, para instituir o requerimento de afastamento de integrante
da Mesa.
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RCE 23/2011, de 10/5/2011 – Nos termos do art. 50, da Constituição
Federal, combinado com o art. 90, incisos IX, X e XI, e o art. 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas, pelo
Ministério da Educação, as seguintes informações: a) Informação sobre os municípios atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar, volume de recursos repassados, no ano de 2010; b) Informação sobre os municípios a serem atendidos pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar, com informação do volume de recursos a serem
repassados, no ano de 2011; c) Informação sobre a atuação dos Centros
Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar e/ou Centros
de Referência, previstos na Resolução/CD/FNDE No 38, de 16 de

RCE 24/2011, de 10/5/2011 – Nos termos do art. 50, da Constituição
Federal, combinado com o art. 90, incisos IX, X e XI, e o art. 216, I,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pela Controladoria Geral da União, as seguintes informações: a) Auditorias realizadas em municípios atendidos pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar, no ano de 2010 e resumo dos resultados alcançados; b) Informação sobre ao volume de auditorias a serem realizadas em 2011 nos municípios atendidos pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar; c) Levantamento nas auditorias realizadas
da existência e atuação dos Centros Colaboradores em Alimentação
e Nutrição do Escolar e/ou Centros de Referência, previstos na Resolução/CD/FNDE No 38, de 16 de julho de 2009 que deveriam por
meio de parcerias com Instituições e Entidades de Ensino e Pesquisa
e Associações Técnico-científicas prestar apoio técnico e operacional
na implementação da alimentação saudável nas escolas, bem como o
desenvolvimento de outras ações pertinentes à boa execução do Programa; d) Levantamento nas auditorias realizadas sobre a instalação
e atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar – CAE – colegiado
deliberativo, que deveriam ser instituídos no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; e) Levantamento nas auditorias
sobre a veracidade da informação prestadas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal sobre os nutricionistas contratados que foram
informados ao FNDE tendo em vista o disposto na Resolução/CD/
FNDE no 38, de 2009; f) Informação das medidas de correção de
procedimentos emitidas e penalização de responsáveis pela execução
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
RCE 25/2011, de 10/5/2011 – Nos termos do art. 50, da Constituição
Federal, combinado com o art. 90, incisos IX, X e XI, e o art. 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam realizadas pelo
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julho de 2009 que deveriam por meio de parcerias com instituições e
entidades de ensino e pesquisa e associações técnico-científicas, para
que possam prestar apoio técnico e operacional na implementação da
alimentação saudável nas escolas, bem como o desenvolvimento de
outras ações pertinentes à boa execução do Programa; d) Informação
sobre a instalação e atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar –
CAE – colegiado deliberativo, que deveriam ser instituídos no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e) Informação
sobre os nutricionistas contratados que foram informados ao FNDE
pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, tendo em vista o disposto
na Resolução/CD/FNDE no 38, de 2009.
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Tribunal de Contas da União auditoria especial no Programa Nacional
de Alimentação Escolar do Ministério da Educação.
RCE 28/2011, de 24/5/2011 – Requeiro, nos termos dos artigos 90,
incisos II, IV e V e 93, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiências públicas, no âmbito desta Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, dando continuidade às discussões
já iniciadas sobre o Plano Nacional de Educação e que compõem o
calendário sobre o tema aprovado neste colegiado. Os convidados
serão indicados posteriormente. 4a Audiência Pública: Ensino Fundamental, Educação Integral e EJA; 5a Audiência Pública: Ensino Médio;
6a Audiência Pública: Ensino e Pós-Graduação; 7a Audiência Pública:
Valorização do Magistério; 8a Audiência Pública: Financiamento da
Educação e Regime de Colaboração.
RMA 3/2011, de 1/3/2011 – Requer realização de Audiência Pública
em conjunto com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nos
termos regimentais do Senado Federal, em virtude da Comemoração
do Dia Mundial da Água, no dia 22 de março corrente, para que seja
debatida a política de uso racional da água. Para tanto serão convidados
o Presidente da Agência Nacional de Água – ANA, e representantes
do MAPA, e do Instituto Socioambiental.
RMA 4/2011, de 1/3/2011 – Requer, na forma do disposto no art. 58,
§ 2o, II, da Constituição Federal, e nos art. 90, II, e 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, no
âmbito desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA) para promover o acompanhamento
das ações desenvolvidas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV) do Governo Federal. A título de sugestão, devem
ser convidadas as autoridades e os representantes da sociedade civil
a seguir: – Mário Negromonte, Ministro de Estado das Cidades; –
Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda; – Miriam Belchior,
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; e – Maria
Fernanda Ramos Coelho, Presidente da Caixa Econômica Federal.
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RQS 117/2011, de 23/2/2011 – Requer, na forma do disposto nos arts. 74 e
seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma
Comissão Temporária composta de cinco Senadores e igual número
de suplentes, para, no prazo de 90 dias, analisar as proposições legislativas em tramitação nesta Casa que sejam de especial interesse para
as mulheres, selecionar as melhores propostas, submetê-las a ampla
discussão, aperfeiçoá-las e requerer urgência para sua tramitação.

RQS 247/2011, de 22/3/2011 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Pesar pelo falecimento do ex-senador Lúdio Coelho, ocorrido no dia
22 de março de 2011, em Campo Grande – MS.
RQS 539/2011, de 17/5/2011 – Solicita a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Projeto de Lei do Senado no 17, de
2011.
RQS 540/2011, de 17/5/2011 – Solicita a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Projeto de Lei do Senado no 100, de
2011.
RQS 578/2011, de 23/5/2011 – Solicita a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nos 99 e 177, de 2011.
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RQS 221/2011, de 15/3/2011 – Requerem, nos termos do art.
160 combinado com o art. 199, do Regimento Interno do Senado
Federal a realização de sessão, em 29 de março de 2011, no horário
do Expediente, para homenagear a passagem do décimo aniversário
do falecimento do ex-Senador Mário Covas.

RQS 579/2011, de 23/5/2011 – Solicita a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Projeto de Lei do Senado no 322, de
2010.
RQS 580/2011, de 23/5/2011 – Solicita a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Projeto de Lei do Senado no 152, de
2011.
RQS 183/2010, de 9/3/2010 – Desapensamento do Projeto de Lei do
Senado no 149, de 2009
RQS 196/2010, de 10/3/2010 – Audiência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle na tramitação
do Projeto de Lei da Câmara no 315, de 2009.
RQS 366/2010, de 14/4/2010 – Requer, com base no § 2o do art. 50
da Constituição Federal e nos arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, informações à Ministra-Chefe da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres relativas à implementação do Pacto
Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, assinado durante a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,
realizada em agosto de 2007.
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RQS 476/2010, de 5/5/2010 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40,
§ 1o, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos
trabalhos da Casa a fim de participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai, nos dias
10 e 11 de maio de 2010, e comunica que estará ausente do País no
período de 9 a 12 de maio de 2010 para participar do referido evento.
RQS 52/2010, de 10/2/2010 – Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do músico e cantor José Pompeu, o Délio, ocorrido em 8 de fevereiro
de 2010, em Campo Grande-MS.
RQS 531/2010, de 19/5/2010 – Desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara no 134, de 2008, e dos Projetos de Lei do Senado nos 22 e
475, de 2008.
RQS 570/2010, de 27/5/2010 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para participar da
XXIV Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em
Montevidéu, no Uruguai, nos dias 7 e 8 de junho de 2010, comunica
ainda nos termos do art. 39 do RISF, que estará ausente do País no
período de 6 a 9 de junho de 2010.
RQS 574/2010, de 27/5/2010 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40,
§ 1o, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, na qualidade
de Presidente da Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA, autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa, e do País no período
de 1 a 6 de junho de 2010, a fim de participar e contribuir com ideias
e experiências na organização do 6th World Water Forum Kick-Off
Meeting, a realizar-se em Marselha, França.
RQS 627/2010, de 15/6/2010 – Desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição no 6, de 2009 que tramita em conjunto com
as PECs nos 24, 50, 58 e 65 de 2005; 45, de 2006; 17, de 2007 e 9, 12,
20 e 35, de 2009.
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RQS 755/2010, de 10/8/2010 – Requer, nos termos dos artigos 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, solicitação para ausentar-se
do País no período de 8 a 11 de agosto de 2010, para participação de
missão parlamentar oficial do Senado Federal no XXV Sessão Plenária
do Parlamento do MERCOSUL, em Montevidéu, Uruguai, nos dias
9 e 10 de agosto de 2010.

RQS 780/2010, de 31/8/2010 – Audiência da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 211,
de 2010.
RQS 781/2010, de 31/8/2010 – Audiência da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 188,
de 2010.
RQS 782/2010, de 31/8/2010 – Desapensamento do Projeto de Lei do
Senado no 186, de 2006, do Projeto de Lei do Senado no 43, de 2009
RQS 783/2010, de 31/8/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 31, 143 e 371, de 2008, com o Projeto de Lei da
Câmara no 171, de 2009 e os Projetos de Lei do Senado nos 155, de
2008, 103 e 279, de 2009
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RQS 758/2010, de 11/8/2010 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro
de Estado da Saúde, informações relativas à hemodiálise no Sistema
Único de Saúde (SUS).

RQS 785/2010, de 31/8/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 217, de 2004; 102, de 2006; e 43, de 2009.
RQS 793/2010, de 31/8/2010 – Requerem, nos termos dos arts. 160 e
199 do Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado
aos oradores do Período do Expediente da Sessão do dia 11 de novembro de 2010, seja dedicado a comemorar o centenário da Associação
Psicanalítica Internacional.
RQS 797/2010, de 1/9/2010 – Audiência da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 254,
de 2008.
RQS 798/2010, de 1/9/2010 – Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento, em
São Paulo, no dia 29 de agosto de 2010, da pedagoga Dorina Nowill.
RQS 82/2010, de 23/2/2010 – Requer nos termos do art. 49, X, e do
art. 50,§ 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I,
a e 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao
Ministro dos Transportes, sobre a Política dos Transportes para o desenvovimento da navegação hidrovia Paraguai-Paraná e se o governo
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federal conta com algum programa destinado a incentivar a participação de empresas brasileiras de navegação na referida hidrovia.
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RQS 855/2010, de 3/11/2010 – Em aditamento ao Requerimento
no 793, de 2010, solicitando que a comemoração ao Centenário da Associação Psicanalítica Internacional, seja realizada em 25 do corrente.
RQS 919/2010, de 25/11/2010 – Requer, nos termos do artigo 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa a
fim de participar de Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul
nos dias 29 e 30 de novembro de 2010, na cidade de Montevidéu, no
Uruguai, e, nos termos do artigo 39 do referido Regimento, comunica que estará ausente do País no período de 28 de novembro a 1o de
dezembro de 2010.
RQS 960/2010, de 7/12/2010 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, no período de 13 e 14 de dezembro de 2010, a fim
de participar da Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul,
e comunica nos termos do art. 39 do Regimento Interno do Senado
Federal que, estará ausente do País no período do dia 12 a 15 de dezembro de 2010. ]
RQS 981/2010, de 14/12/2010 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para se ausentar
do País para participar da 2a Reunião das Partes Interessadas do 6o
Fórum Mundial da Água, a se realizar em Paris, nos dias 17 e 18 de
janeiro de 2011, como representante do Senado Federal na qualidade
de Presidente da Subcomissão Permanente da Água.
RQS 993/2010, de 15/12/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 254 e 232, de 2010; e do Projeto de Lei da Câmara
no 79, de 2009, com o Projeto de Lei da Câmara no 171, de 2009; e
com os Projetos de Lei do Senado nos 31, 143, 155, 371, de 2008; 103
e 279, de 2009; e 95, de 2010.
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RQS 1021/2009, de 14/8/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa,
nos dias 17 e 18 de agosto de 2009, para participar da Sessão do Parlamento do Mercosul na cidade de Montevidéu, Uruguai, e comunica,
nos termos do seu art. 39, que estará ausente do País no período de
16 a 18 de agosto de 2009.

RQS 130/2009, de 3/3/2009 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216, I, ambos
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário, sobre a evolução anual do
número de assentamentos da reforma agrária implantados no País sob
a condução do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) nos últimos 10 anos.
RQS 1376/2009, de 14/10/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se do País
para participar da XX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, que
se realizará nos dias 19 e 20 de outubro de 2009, na cidade de Montevidéu, Uruguai, e, nos termos do art. 39 do mesmo diploma, comunica
que estará ausente do País no período de 18 a 21 de outubro de 2009.
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RQS 1248/2009, de 16/9/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, nos dias 21 e 22 de setembro de 2009, para participar
da Sessão do Parlamento do Mercosul, e, em cumprimento ao art. 39
do mesmo diploma, comunica que estará ausente do País no período
de 20 a 23 de setembro de 2009.

RQS 1574/2009, de 1/12/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2009,
período em que estará na cidade de San José, Costa Rica, participando
da Reunião das Américas, e, comunica que estará ausente do País do
dia 29 de novembro ao dia 2 de dezembro.
RQS 181/2009, de 10/3/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenho
de missão no exterior, no período de 16 a 22 de março de 2009, tendo
em vista a realização do Fórum das Águas das Américas e do Fórum
Mundial das Águas, na cidade de Istambul, na Turquia. Comunica,
ainda, nos termos do art. 39 do mesmo Diploma, que estará ausente
do País no período de 13 a 22 de março de 2009.
RQS 203/2009, de 11/3/2009 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre o
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)
do Governo Federal, sob a coordenação daquela Pasta. Volume II.
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RQS 216/2009, de 12/3/2009 – Requer, nos termos do art. 49, X, e
do art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinados com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro
das Cidades referentes à utilização de recursos oriundos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no âmbito do Programa
de Ação Social em Saneamento (PASS).
RQS 30/2009, de 6/2/2009 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa no período de 8 a 11 de fevereiro de 2009, para
participar da Sessão Extraordinária do Parlamento do MERCOSUL,
na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
RQS 312/2009, de 25/3/2009 – Requer, nos termos do disposto nos
arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, seja criada
Comissão Temporária Externa destinada a acompanhar os desdobramentos e a execução do Pacote Habitacional anunciado pelo Presidente da República.
SF RQS 313/2009, de 25/3/2009 – Requer, nos termos do art. 49, X,
e do art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinados com os arts.
215, I, "a" e 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas informações pelo Ministro de Estado das Cidades sobre o
Programa Habitacional.
RQS 463/2009, de 23/4/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa para participar da XVI Sessão do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se nos dias 27 e 28 de abril de 2009 na cidade de
Assunção, no Paraguai, e comunica, em cumprimento ao que prescreve o art. 39 do mesmo Diploma, que estará ausente do País no período
de 26 a 29 de abril de 2009.
RQS 562/2009, de 14/5/2009 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para participar
da Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se nos dias 18 e 19
de maio de 2009, na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
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RQS 807/2009, de 1/7/2009 – Requerem, nos termos regimentais, inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família
pelo falecimento do Médico Ginecologista e Deputado Federal José
Aristodemo Pinotti, ocorrido no dia 1o de julho de 2009, na cidade
de São Paulo.

RQS 1111/2008, de 10/9/2008 – Requer, nos termos do art. 40 e art. 39,
do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa, com a finalidade de participar da XIII Sessão do Parlamento do
Mercosul em Montevidéu, Uruguai, nos dias 15 e 16 de setembro de
2008. Comunica ainda que se ausentará do País no período de 14 a
17 de setembro de 2008.
RQS 1280/2008, de 28/10/2008 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa
para participar da XIV Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se
na cidade de Montevidéu, Uruguai, nos dias 3 e 4 de novembro de
2008. Comunica nos termos do art. 39 do mesmo Diploma, que estará
ausente do país no período de 1o a 05 do mês de novembro de 2008.
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RQS 852/2009, de 8/7/2009 – Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada como licença
sua ausência dos trabalhos da Casa no dia 9 de julho de 2009, para
participar de diligências a serem promovidas pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em conjunto com a Agência Nacional de Águas, para tratar da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos em todas regiões do País.

RQS 1288/2008, de 28/10/2008 – Requerem, nos termos do art. 218,
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Deputado Max Rosenmann, ocorrido em
Curitiba, no dia 25 de outubro de 2008.
RQS 1377/2008, de 18/11/2008 – Requer, nos termos do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, para participar da XV Sessão do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se nos dias 28 e 29 de novembro de 2008, na
cidade de Montevidéu, no Uruguai. Comunica, em cumprimento
ao que prescreve o art. 39 do mesmo diploma, que estará ausente do
País no período de 27 a 30 dde novembro de 2008.
RQS 1456/2008, de 20/11/2008 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, no período de 23 a 25 de novembro de 2008, para
representar o Senado Federal, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no Fórum das Águas
das Américas, a realizar-se na cidade de Foz do Iguaçu.
RQS 1647/2008, de 15/12/2008 – Requer, nos termos dos arts. 39 e
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
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dos trabalhos desta Casa, para participar da Sessão Extraordinária do
Parlamento do Mercosul, a realizar-se nos próximos dias 18 e 19, de
dezembro de 2008, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, comunica
ainda que estará ausente do País no período de 17 a 20 de dezembro
de 2008.
RQS 496/2008, de 24/4/2008 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa no período de 27 a 30 de abril de 2008, e sua
ausência do País, no mesmo período, para participar da Nona Sessão
do Parlamento do Mercosul, a realizar-se na cidade de Montevidéu,
no Uruguai.
RQS 755/2008, de 10/6/2008 – Requer, nos termos do art.40 do Regimento 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 "Expo-Zaragoza 2008 – Água e Desenvolvimento Sustentável", a realizar-se na cidade de Zaragoza, Reino da Espanha. Comunica
ainda, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que
estará ausente do País no período de 12 a 16 de junho de 2008.
RQS 908/2008, de 15/7/2008 – Requer, nos termos do disposto no §
2o do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informações junto ao Ministério das Comunicações, acerca das razões pelas
quais o território brasileiro, principalmente as regiões componentes da
área legal da faixa de fronteira, não têm acesso aos sinais de televisão
emitidos pelos demais países membros do Mercosul.
RQS 954/2008, de 12/8/2008 – Requer, nos termos dos arts. 39 e
40, § 1o, do Regimento Interno, autorização para ausentar-se do País
no período de 17 a 20 de agosto de 2008, conforme designação para
participar da XII Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
RQS 1105/2007, de 26/9/2007 – Requer, nos termos do art. 218, do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento
do índio Avelino Nunes Macedo, ocorrido no dia 16 de setembro de
2007.
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RQS 1129/2007, de 2/10/2007 – Requer, nos termos dos arts. 55, III,
da Constituição Federal, e 40, § 1o, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para ausentar-se do País, para partici-

RQS 1283/2007, de 31/10/2007 – Requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno, licença dos trabalhos, para representar a Comissão de Educação, Cultura e Esportes dessa Casa no XXIV Encontro
do Parlamento Cultural do MERCOSUL, a realizar-se na cidade de
Montevidéu, Uruguai, nos dias 28 e 29 de novembro de 2007, comunicando, nos termos do art. 39 do mesmo diploma, que, no cumprimento da missão, estarei ausente do País no período de 27 a 30 de
novembro de 2007.
RQS 1322/2007, de 8/11/2007 – Requer, nos termos dos arts. 39 e 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa no período de 19 a 20 de novembro de 2007, e sua
ausência do país no período de 18 a 21 de novembro de 2007, para fins
de participar da 7a Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se
em Montevidéu, no Uruguai.
SF RQS 1411/2007, de 5/12/2007 – solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nos 491 e 560, de 2007, por regularem
a mesma matéria.
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par da Sexta Sessão do Parlamento do Mercosul, que se realizará em
Montevidéu, Uruguai, no período de 8 a 9 de outubro de 2007.

RQS 449/2007, de 4/5/2007 – Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal, e dos arts. 39 e 40, do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar-se do País, no período de
6 a 9 de maio de 2007, para participar como integrante da delegação
brasileira da abertura dos trabalhos do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, Uruguai.
RQS 557/2007, de 17/5/2007 – Requer, autorização do Senado Federal
para ausentar-se do País, nos dias 20 e 21 de maio de 2007, nos termos
dos arts. 55, III, da Constituição; e 40, § 1o, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, uma vez que foi designada pelo presidente
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, para participar da
Reunião de Trabalho que examinará projeto de regimento interno
do Parlamento do Mercosul, a realizar-se na cidade de Montevidéu,
Uruguai, no período de 20 a 22 de maio de 2007.
RQS 648/2007, de 30/5/2007 – Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal e art. 40, § 1o, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para ausentar-se do País, no período
de 3 a 6 de junho de 2007, para participar da Reunião de Trabalho que
se realizará na cidade de Buenos Aires, Argentina.
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RQS 705/2007, de 19/6/2007 – Requer, nos termos dos arts. 55, III,
da Constituição Federal e 40, § 1o, inciso I do Regimento Interno do
Senado Federal, para participar da Segunda Sessão do Parlamento do
Mercosul, que se realizará na cidade de Montevidéu, Uruguai, no
período de 24 a 27 de junho de 2007. Comunica que estará ausente
do País no período de 24 a 27 de junho de 2007.
RQS 841/2007, de 2/8/2007 – Requer, nos termos do arts. 55, III,
da Constituição Federal e 40, § 1o, inciso I do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para participar da Quarta Sessão do
Parlamento do Mercosul, no período de 5 a 8 de agosto de 2007, na
cidade de Montevidéu, no Uruguai.
RQS 982/2007, de 29/8/2007 – Requer, nos termos dos arts. 55, III,
da Constituição, e 40, § 1o, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização do Senado Federal para ausentar-se do País, no
período de 02 a 05 de setembro 2007, para participar da Quinta Sessão
do Parlamento do Mercosul, que se realizará na cidade de Montevidéu, Uruguai, tendo sido designada pelo Senador Geraldo Mesquita,
Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, para
desempenhar referida missão.
RRA 12/2011, de 24/3/2011 – Requer, nos termos do art. 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública,
perante à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para instruir a
discussão do Projeto de Lei do Senado no 51, de 2008, de autoria do
Senador Marcelo Crivella, que "institui a Política Nacional de Abastecimento".
FONTES CONSULTAS:
Assessoria da Senadora.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em:
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2011.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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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Marluce Pinto

Maria Marluce Moreira Pinto
PMDB – Roraima

Profissão: Empresária industrial
Nascimento: 3/6/1938, Jaguaruana/CE
Filiação: José Severino Moreira e Laura Correia Moreira
Cônjuge: Ottomar de Sousa Pinto
Filha: Laura
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Normal, no Colégio São João, Fortaleza/CE; Gerência Empresarial.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/1995 a 31/1/2003 – RR
Suplente: 1o – Cilene Lago Salomão
Eleita pelo PTB com 46.189 votos (30,45% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos; Assuntos Sociais; Educação; Fiscalização e Controle; Orçamento do Congresso Nacional; Relações Exteriores e
Defesa Nacional; Serviços de Infraestrutura; Parlamento Amazônico; Comissões
Especiais: Incêndio no Amazonas; Mineração; Código de Trânsito Brasileiro; Externa Hospital N. S. Nazaré; destinada a Reavaliar o Projeto Calha Norte (Presidente);
Calha Norte; Combate à Pobreza; CPI ONGs; Trabalho Infantil; Conselho de
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz; Subcomissão da Exploração do Trabalho e
Prostituição Infantil; Subcomissão do Idoso; Subcomissão Permanente do Livro;
Suplente nas Comissões: Mesa Diretora (4a Suplente); Assuntos Econômicos;
Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e Cidadania; Educação; Relações Exteriores
e Defesa Nacional; Comissão destinada a Investigar a situação da Evasão Fiscal no
País; Comissões Especiais: Código de Trânsito; Desemprego e Subemprego; Desenvolvimento da Amazônia; Dívida Interna Pública; El Niño; Habitat 2; Reforma
Político-Partidária; Regimento Interno; Textos Constitucionais; Comissão Espe-
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cial Externa Serra Pelada; Mista Especial Centenário JK; Mista Especial Segurança;
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
1o Vice-Líder do PTB (19/4 e 26/9/1995) e 5o Vice-Líder do PMDB (14/8/2001 e
31/1/2003).
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Senadora – 1o/2/1991 a 31/1/1995 – RR

Eleita com 20.316 votos.
Titular nas Comissões: Relações Exteriores e Defesa Nacional (1991-1994); Serviços de Infraestrutura (1991-1994); Assuntos Sociais (1991-1994); Institui o Código
de Trânsito Brasileiro (1994); Orçamento do Congresso Nacional; Secretária Geral e
Membro Titular do Parlamento Amazônico (1993-1994); Suplente nas Comissões:
Educação (1991-1994); Assuntos Econômicos (1991-1994); Constituição, Justiça
e Cidadania (1993-1994); destinada a Investigar a situação da Evasão Fiscal no País
(1994); Mista destinada a Reavaliar o Projeto Calha Norte; Orçamento do Congresso Nacional (1991-1992, 1994-1995 e 1997-1998); Orçamento do Congresso
Nacional (1993-1994 e 1995-1996).

Deputada Federal – 1/2/1987 a 31/1/1991 – RR

Titular nas Comissões: Minas e Energia; Fiscalização e Controle; Organização
dos Poderes e Sistema de Governo; Distrito Federal e Territórios; Subcomissão da
União; Suplente nas Comissões: Defesa Nacional; Transportes; Subcomissão do
Poder Executivo (Suplente).
Membro do Diretório e da Executiva Nacional do PTB desde (1988).

Governadora – 1979 a 1983 – RR

Ex-Governadora nomeada para o Território de Roraima.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Diretora Superintendente das Firmas Betunorte S.A. – Distribuidora de Asfaltos e Emulsões Ltda (1969 a 1976); Diretora Superintendente Rodolíder Ltda. – Transportes de Asfaltos e demais derivados
do Petróleo; Sócia das duas Firmas Sediadas no Recife/PE; Titular e
Diretora Presidente da Empresa M.M.Moreira LTDA. (1976); Sócia
majoritária da empresa M.M.Moreira Transportes LTDA, com sede
em Fortaleza/CE.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Coordenadora do Serviço Social do Governo de Roraima (1979/83);
Coordenadora do PRONAV (1979/83).
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MISSÕES NO EXTERIOR:
Congresso Interparlamentar em maio/88 na Guatemala; fez parte
da comitiva que, a convite do Governo Chinês, visitou àquele país,

HOMENAGENS RECEBIDAS:
Medalha do Mérito Tamandaré, Ministério da Marinha, Brasília/
DF; Medalha do Mérito Cruz de Mauá, Ministério dos Transportes,
Brasília/DF; Medalha do Mérito Centenário de Boa Vista, governo
de Roraima (1990); Medalha de Honra ao Mérito da Associação dos
Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (1992); Medalha de Honra ao
Mérito do Ministério da Aeronáutica (1992); Condecoração, no Grau
de Benemérito, atribuído pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Roraima – UFRR (1994); Condecoração, no Grau
de Grande Oficial, atribuída pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República ao acolher proposta do Conselho da Ordem do Mérito
das Forças Armadas (1994); Ordem do Mérito Aeronáutico – Dia do
Aviador, Ministério da Aeronáutica (1996).
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percorrendo oito províncias como hóspede oficial (1989); como Deputada Constituinte, visitou acompanhada do governador eleito de
Roraima, Ottomar Pinto, os Estados Unidos (Washington), Alemanha
(Frankfurt), Japão (Tóquio) e Itália (Roma), mantendo contatos com
políticos, empresários e banqueiros (1990).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Membro da Comitiva Parlamentar Feminina que participou da IV
Conferência sobre a Mulher, promovida pela Organização das Nações
Unidas, Pequim, China (1995).
PRONUNCIAMENTOS:
•• Revisão da fronteira do Brasil com a Venezuela. DCN2 7/3/1991 p.
613.
•• Solicitando a participação dos membros da Comissão de Relações
Exteriores no acompanhamento desse trabalho de colocação de marcos na fronteira do Brasil com a Venezuela. DCN2 9/3/1991 p. 698.
•• Dia Internacional da Mulher. Preocupações do orador com a falta
de marcos na fronteira do Brasil com a Venezuela. DCN2 9/3/1991
p. 695.
•• Contestação ao pedido de intervenção federal em Roraima, feito
pelo Procurador Geral da República. DCN2 22/3/1991 p. 1111.
•• Dia do Índio. DCN2 20/4/1991 p. 1727.
•• Pequenas e médias empresas como instrumentos para a reestruturação da sociedade e da produção. Apelo para a aprovação de Projeto
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de Lei que tramita nesta Casa a favor da microempresa. DCN2
18/9/1991 p. 6051.
•• Comenta a importância da defesa das fronteiras e dos Ianomames
pelas Forças Armadas. Tece considerações sobre Projeto de Lei de
sua autoria relativo a área de livre comércio. DCN2 27/11/1991 p.
8289.
•• Interpelando o Sr. Ministro de Estado da Infraestrutura, Dr. João
Santana, sobre a não alocação de recursos para a construção da hidrelétrica do Cotingo, que melhoraria a situação de Roraima que
ainda gera energia queimando óleo diesel; a construção da ponte
sobre o rio Tacutu e o asfaltamento da BR-174. DCN2 28/11/1991
p. 8334.
•• Congratulações à Mesa por ocasião do encerramento dos trabalhos
da presente Sessão Legislativa. DCN2 21/12/1991 p. 9955.
•• Fúria acusatória contra os homens públicos no Brasil. Proposta de
emenda constitucional que apresentara, limitando o número de
CPI’s no Congresso Nacional. DCN2 23/5/1992 p. 3829.
•• A urgente necessidade de redemarcação de nossas fronteiras. Definição de uma política de mineração, de revisão das áreas indígenas
contínuas na Região Amazônica, efetivo combate à pobreza regional
e oportuna implementação do Projeto Calha Norte, a propósito de
recentes incidentes ocorridos na Venezuela. DCN2 27/5/1993 p.
4779.
•• Fornecimento insuficiente de gás de cozinha para o Estado de Roraima. Crescimento demográfico desordenado e não registrado com
atualidade pelo IBGE. DCN2 10/6/1993 p. 5339.
•• Sensacionalismo na repercussão do massacre dos ianomâmis pela
imprensa nacional e internacional. A questão da exploração mineral no Brasil. Intenção de Sua Excelênciade encaminhar à Mesa
do Congresso Nacional requerimento de instalação de comissão
especial mista destinada à elucidação dos fatos ocorridos na maloca
Haximu dentro da reserva Ianomame no estado de Roraima. DCN2
24/8/1993 p. 7704.
•• Observações sobre proposta revisional apresentada pelo Deputado
paulista Tuga Angerami, revertendo o Estado de Roraima a condição
de território federal. DCN2 23/12/1993 p. 11622.
•• Defesa do Projeto de Lei 85/93, de sua autoria, que trata da criação
da faculdade de medicina de Roraima. DCN2 3/0/1994 p. 1005.
•• Gravidade das consequências da falta de combustível no estado de
Roraima. DCN2 16/3/1995 p. 3175.
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•• Necessidade de um socorro urgente aos agricultores e pecuaristas
de Roraima. DCN2 17/3/1995 p. 3247.
•• Considerações sobre a lei 8.256, de 25 de novembro de 1991, que
cria áreas de livre comércio no estado de Roraima. DCN2 8/4/1995
p. 4944.
•• Esclarecimentos quanto à notícia veiculada na coluna Informe JB,
do Jornal do Brasil, edição do último dia 5, intitulada “Mala Cheia”.
DCN2 12/4/1995 p. 5077.
•• A integração da economia da América do Sul através do MERCOSUL. DCN2 12/8/1995 p. 13839.
•• Solicitando à Mesa retificação do registro da Senadora Benedita
da Silva, que a chacina ocorrida em Rondônia teria acontecido em
Roraima. DCN2 12/8/1995 p. 13846.
•• Defendendo a continuação da transmissão do programa “A Voz do
Brasil”. DCN2 26/8/1995 p. 14652.
•• Participação de Sua Excelência na delegação brasileira da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, a realizar-se nos dias 4 a 15 de
setembro. DCN2 31/8/1995 p. 14873.
•• Avaliação da Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, China, de 4 a 15 do corrente mês. DCN2 29/9/1995 p. 17083.
•• Preocupação diante da notícia publicada pela imprensa local, de que
não haverá recursos para atender as emendas individuais apresentadas ao orçamento de 1996 e que até mesmo as emendas coletivas
de bancadas regionais e estaduais e emendas de comissão deverão
sofrer cortes. DSF 10/11/1995 p. 2754.
•• Favorável à apuração de denúncias de irregularidades no Projeto
Sivam. Importância do Sivam para a Amazônia. DSF 28/11/1995
p. 3794.
•• Regozijo pela aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei do Senado 41,
de 1993, de sua autoria, que dispõe sobre o controle sanitário na
comercialização dos medicamentos. DSF 30/11/1995 p. 4211.
•• Renovação da concessão da Rádio TV do Amazonas, de Manaus.
DSF 1/12/1995 p. 4346.
•• Revogação, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Decreto número 22, de 1991, permitindo a revisão das demarcações
de terras indígenas. DSF 11/1/1996 p. 107.
•• Reparos ao pronunciamento do Sr. Romero Jucá, na sessão de 11 do
corrente, sobre a demissão de servidores de cooperativas no estado
de Roraima. DSF 17/1/1996 p. 288.
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•• Críticas ao Projeto de Lei da Câmara 16/96, que dispõe a redução da
remuneração dos integrantes da Polícia Civil dos extintos territórios.
DSF 10/2/1996 p. 1623.
•• Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março. DCN
8/3/1996 p. 1577.
•• Análise da evolução dos direitos da mulher. DSF 08/3/1996 p. 3758.
•• Solicitando à Receita Federal a revisão do valor do ITR. DSF
8/3/1996 p. 3751.
•• Refutando acusações do Senador Romero Jucá ao Governador de
Roraima, sobre o mau uso dos aviões do estado. DSF 23/3/1996 p.
4808.
•• Perplexidade diante da nota do Jornal do Senado, edição de hoje,
acerca do pedido de garantia de vida feito por um Senador para ir
ao estado de Roraima. Certeza das condições de segurança em seu
estado. DSF 27/3/1996 p. 4941.
•• Registro do seminário promovido pelo SEBRAE, sobre as micro e
pequenas empresas, hoje em Brasília. Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado 117, de 1996, de sua autoria, que dispõe sobre
o seguro de crédito às microempresas e às empresas de pequeno
porte. DSF 28/3/1996 p. 5023.
•• Clamando pela união da bancada de Roraima no Congresso em prol
do desenvolvimento do estado. DSF 11/4/1996 p. 6073.
•• Dia Nacional do Índio. Defesa de uma nova política indigenista.
DSF 20/4/1996 p. 6636.
•• Urgência da regulamentação da lei 8.256, de 25 de novembro de
1991, que criou as áreas de livre comércio em Pacaraima e Bonfim,
no Estado de Roraima. DSF 1/5/1996 p. 7483.
•• Transcrição de documento do Embaixador Joaquim de Almeida Serra, intitulado apelo ao Ministro do Exército, que denuncia decisão
tomada em reunião realizada na cidade de Bruxelas, na Bélgica, de
independência das reservas indígenas brasileiras, passando a condição de territórios sob a proteção dos Estados Unidos da América e,
logo em seguida, colônias norte-americanas. DSF 9/5/1996 p. 7740.
•• Visita ao Brasil do Presidente da Venezuela, Dr. Rafael Caldera.
DSF 23/5/1996 p. 8612.
•• Esclarecimentos acerca das denúncias de desvio de recursos destinados aos ocupantes de assentamentos em Roraima. DSF 30/5/1996
p. 9067.
•• Interpelação ao Ministro da Administração e Reforma do Estado, Sr. Bresser Pereira. DSF 27/6/1996 p. 10855.
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•• Relatando audiência de Sua Excelência com o Ministro dos Transportes, Deputado Odacir Klein, objetivando a liberação de recursos
para a reconstrução da BR-401, que serve de eixo entre o município
de Bonfim e Georgetown, na Guiana. DSF 5/7/1996 p. 11549.
•• Regozijo pela definitiva solução do problema dos servidores públicos da União em serviço nos ex-territórios federais, em particular
do estado de Roraima. DSF 13/7/1996 p. 12089.
•• Ofício da Superintendente da Polícia Federal de Roraima, Dra. Sueli
Goerisch, sobre a situação de tranquilidade reinante no processo
eleitoral naquele estado. DSF 26/7/1996 p. 13269.
•• Repúdio à tentativa de manipulação de índices de preferência eleitoral do jornal Folha de Boa Vista ao enviar falsa pesquisa ao jornal
Correio Braziliense. DSF 9/8/1996 p. 13722.
•• Transcrição nos anais do Senado Federal de documento do Centro
Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA sobre o trabalho
desta entidade no programa Direitos da Mulher na Lei e na Vida,
bem como a relação dos novos integrantes do Conselho Consultivo
e do Comitê de especialistas. DSF 16/8/1996 p. 14161.
•• Alcance e realidade do Projeto Calha Norte e a necessidade de recursos orçamentários para a sua implantação. Defesa da continuidade e melhoria das condições de trabalho dos pelotões de fronteira.
DSF 22/11/1996 p. 18784.
•• Redefinição do papel feminino no mercado de trabalho e nos diversos segmentos da sociedade, ressaltando a conquista para as
mulheres da investidura da escritora Nelida Pinon na presidência
da Academia Brasileira de Letras e da Sra. Madeleine Albright no
Departamento de Estado dos EUA. DSF 14/12/1996 p. 20649.
•• Participação de Sua Excelência na reunião da Comissão Parlamentar
Conjunta do MERCOSUL, iniciada no último dia 15, em Fortaleza/
CE. Histórico da formação do MERCOSUL e os desafios a serem
vencidos. DSF 18/12/1996 p. 20876.
•• Registro da cerimônia da assinatura do acordo de intenção, entre
o Brasil e a Venezuela, para o fornecimento de energia elétrica a
capital roraimense pela empresa Eletrificacion Del Caroni – Edelca.
•• Emenda apresentada por Sua Excelência ao orçamento geral da
União, visando a destinação de recursos para a viabilização da linha
de transmissão energética, objeto do referido acordo. DSF 30/1/1997
P. 3455.
•• Homenageia o Dia Internacional da Mulher. DCN 6/3/1997 p.
2415.
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•• Comentários sobre a recente marcha dos trabalhadores rurais sem-terra e o assassinato do índio Galdino Jesus dos Santos. Comentando matéria de autoria da professora Maria Yeda Linhares, publicada
no Jornal do Brasil, na qual sintetiza a questão fundiária brasileira,
defendendo a implementação de uma política agrária séria e efetiva,
voltada para os pequenos produtores. DSF 25/4/1997 p. 8513.
•• Repercussão nacional e internacional do assassinato do índio pataxó
Galdino Jesus dos Santos, em Brasília. DSF 26/4/1997 p. 8624.
•• Trabalho infantil, exploração sexual infantil e direitos da criança.
Cumprimento da Convenção sobre Direitos da Criança da ONU.
DSF 29/4/1997 p. 8733.
•• Trazendo à Casa informações valiosas sobre a Região Norte do país
e, em especial, sobre a história, os esforços políticos e as conquistas
do Estado de Roraima. Defesa da ocupação sistemática e racional
da Região Amazônica. DSF 1/5/1997 p. 8859.
•• Divulgação de pesquisa do Ministério da Saúde, sobre a melhoria
das condições dentárias das crianças brasileiras. Esclarecimentos
sobre os dados de Boa Vista, apontada como a cidade com maior
número de crianças com dentes cariados. DSF 8/5/1997 p. 9221.
•• Razões de Sua Excelência para apresentação do Projeto de Resolução 85, de 1997, lido no expediente da presente sessão. Transcrição
nos anais do Senado de matéria da revista Manchete desta semana,
de autoria do jornalista Carlos Chagas, sob o título “Querem internacionalizar a Amazônia”. DSF 4/7/1997 p. 13022.
•• 107 anos de Boa Vista, comemorados no último dia 9 com a entrega a população de obras novas e de restauração, executadas pela
prefeitura daquele município. Gravidade do assunto focalizado pela
revista Manchete sob o título “Querem internacionalizar a Amazônia”. DSF 12/7/1997 p. 13879.
•• Posição contrária de Sua Excelênciaà proposta de emenda a constituição, cujo primeiro signatário é o Deputado José Genuíno, que
prevê a redução da composição da Câmara dos Deputados. DSF
18/7/1997 p. 14497.
•• Preocupação com os desequilíbrios regionais, diante dos recentes
estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
– IPEA, que aponta um aumento da concentração de renda nas regiões já privilegiadas. Proposta de assentamento de 33 mil famílias
de colonos em Roraima, com a liberação de recursos pelo Governo
Federal, para viabilizar projetos de aumento de produção de grãos
no estado. DSF 25/7/1997 p. 15119.
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•• Homenagem à Rede Amazônica de Rádio e Televisão pelo seu jubileu de prata. DSF 5/9/1997 p. 18142.
•• Respostas às colocações feitas pelo Senador Romero Jucá em seu
pronunciamento proferido na sessão da última sexta-feira, relativo
a ausência de consenso na apresentação de emendas de bancada
ao orçamento de 1998, de interesse do estado de Roraima. DSF
19/11/1997 p. 25084.
•• Apoio às observações do Senador Artur da Távola sobre o uso da
palavra em Plenário. DSF 16/1/1998 p. 727.
•• Suplício da população de Roraima frente à seca que assola o estado.
DSF 28/1/1998 p. 1423.
•• Sugestões de Sua Excelência junto às autoridades competentes, visando minorar o gravíssimo problema da seca no estado de Roraima.
DSF 30/1/1998 p. 1837.
•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 p.
3679.
•• Consternação com a falta de iniciativa do Governador de Roraima,
Neudo Campos, para combater as queimadas que vêm destruindo
a fauna e a flora da região. DSF 20/3/1998 p. 4627.
•• Relatório das diligências realizadas no estado do Ceará pela CPI que
investiga as denúncias sobre o trabalho de crianças e adolescentes
no Brasil. DSF 25/3/1998 p. 4924.
•• Denúncia ao TSE de suspeita de fraude eleitoral no Estado de Roraima, apesar do sistema eletrônico. DSF 10/10/1998 p. 13511.
•• Contestação da demarcação contínua da área denominada Raposa
Serra do Sol pela portaria 820, de 14 de dezembro último, do Ministério da Justiça, trazendo insatisfações na região. DSF 16/1/1999
p. 1604.
•• Análise da atual situação da política e da economia do país. Considerações sobre a atuação parlamentar de Sua Excelência DSF
30/1/1999 p. 2561.
•• Necessidade de uma política de demarcações das reservas indígenas.
DSF 04/3/1999 p. 4203.
•• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher e à memória da Deputada Ceci Cunha. DCN 11/3/1999 p. 2042.
•• Apelo para a criação de comissão especial destinada a analisar os
problemas da Região Amazônica. DSF 17/3/1999 p. 5637.
•• Defesa das potencialidades da Região Amazônica. DSF 19/3/1999
p. 5882.
•• Defesa da continuidade do Programa Calha Norte e da ocupação
racional da Região Amazônica. DSF 27/3/1999 p. 6703.
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•• Preocupação com o trabalho infantil no País. DSF 1/4/1999 p. 7022.
•• Solicitação de apoio a projeto de sua autoria que transfere as terras
devolutas da União em Roraima para o Estado. DSF 10/4/1999 p.
7736.
•• Reflexões, no Dia Nacional do Índio, sobre a questão indígena.
DSF 20/4/1999 p. 8575.
•• Importância da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente no
combate a exploração sexual infantil. DSF 1/5/1999 p. 9773.
•• Considerações sobre a dolarização da economia da América Latina
e a criação da ALCA – Área de Livre Comércio das Américas. DSF
08/5/1999 p. 10703.
•• Importância do trabalho diferenciado das micro, pequenas e médias
empresas. DSF 22/5/1999 p. 12556.
•• Manifestação contrária à redução da representação política na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais
proposta pelo Senador Álvaro Dias. DSF 18/6/1999 p. 15587.
•• Defesa do desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental e da melhor distribuição de renda no país. DSF 14/8/1999
p. 20251.
•• Esclarecimentos sobre a política de atendimento a saúde dos silvícolas em âmbito nacional e, em particular, no estado de Roraima.
Expectativa da visita do Ministro da Justiça aquele estado, tendo por
objetivo a demarcação das terras indígenas. Saudações ao Sindicato
das Secretarias e Secretários de Roraima pelo transcurso, hoje, dos
10 anos de sua existência. DSF 20/8/1999 p. 21708.
•• Registro de visita da CPI da FUNAI da Câmara dos Deputados
ao estado de Roraima, nos dias 10, 11 e 12 do corrente. Defesa do
Projeto Calha Norte. DSF 4/9/1999 p. 23252.
•• Necessidade de maior dotação orçamentária para o Programa Calha Norte. Defesa das comunidades indígenas. DSF 13/11/1999 p.
30802.
•• Defesa da elaboração de programas governamentais que tenham
por objetivo o desenvolvimento econômico das regiões Norte e
Nordeste. DSF 26/2/2000 p. 3635.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 16/3/2000 p.
4567.
•• Análise da situação educacional do Brasil. DSF 1/4/2000 p.5811.
•• Necessidade de uma política governamental que atenda aos interesses indígenas. DSF 15/4/2000 p. 7362.
•• Regozijo pelo início da implementação do Sistema de Vigilância
Aérea da Amazônia – SIVAM. DSF 06/5/2000 p. 9354.
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•• Considerações sobre o papel das Universidades brasileiras. DSF
20/5/2000 p. 10401.
•• Expectativa de reestruturação do Incra com a posse dos novos superintendentes e diretores do órgão. DSF 11/8/2000 p. 16536.
•• Congratulações à população do Estado de Roraima pelo transcurso
do 10o aniversário de transformação de território para estado. DSF
12/10/2000 p. 20346.
•• Alerta para possibilidade de ocorrência de incêndios de graves proporções na Região Amazônica, provocados por queimadas. DSF
23/2/2001 p. 1822.
•• Alerta às autoridades federais sobre a baixa umidade do ar e o perigo
iminente de incêndio na Floresta Amazônica pertencente a Roraima.
Assinatura de documento da bancada da Região Norte, assegurando
a distribuição equitativa dos recursos aprovados no orçamento de
2001. DSF 17/3/2001 p. 3251.
•• Parabeniza os servidores civis dos ex-territórios de Roraima, Amapá,
Acre e Rondônia, pela conquista do Programa de Assistência a Saúde
dos Servidores Civis dos Ex-territórios. Transcurso, ontem, do Dia
Mundial da Água. DSF 21/3/2001 p.3927.
•• Registro da participação de Sua Excelência em visita ao Programa
Calha Norte, na Amazônia, patrocinado pelo exército brasileiro.
Defesa de previsão orçamentária destinada à continuidade do Programa Calha Norte. DSF 11/4/2001 p. 5911.
•• Reflexões sobre a necessidade de política governamental destinada
ao atendimento das comunidades indígenas. Importância da atuação do exército brasileiro na região da Amazônia brasileira. DSF
20/4/2001 p. 6680.
•• Apologia ao trabalho e registro das desigualdades sociais e regionais
no Brasil, por ocasião do transcurso, ontem, do Dia do Trabalhador.
DSF 03/5/2001 p.7881.
•• Reivindicação de política agrícola destinada a promover o desenvolvimento econômico do estado de Roraima. DSF 18/5/2001 p. 9759.
•• Apelo ao Poder Executivo para rever o decreto 3.377, de 23 de março
deste ano, que eleva o percentual de contribuição do imposto de
produtos industrializados (IPI) da indústria de rochas ornamentais
para 10%. DSF 1/6/2001 p. 10882.
•• Relato das dificuldades da Universidade Federal de Roraima e o descaso do Governo Federal quanto aos pleitos daquela instituição, com
ênfase na necessidade de contratação de docentes. DSF 14/6/2001
p. 13146.

285

Senadora Marluce Pinto – rr
286

•• Reflexão acerca da alta taxa de mortalidade materna no Brasil. DSF
23/6/2001 p. 13927.
•• Regozijo com a inauguração de linha de transmissão de energia
entre a Venezuela e Boa Vista, em Roraima. DSF 9/8/2001 p. 15941.
•• Registro do lançamento, na última terça-feira, em Brasília, do Projeto Amazontech 2001 – Novos Rumos para a Ciência, Tecnologia
e Negócios Sustentáveis, evento que também será realizado em Boa
Vista/RR, entre os dias 20 e 25 de novembro (como Líder). DSF
24/8/2001 p. 18262.
•• Apoio ao pronunciamento do Senador Bernardo Cabral. Descontentamento com o índice de 3,5% previsto para o reajuste do salário
dos serviços públicos, em janeiro do próximo ano. DSF 15/9/2001
p. 22084.
•• Preocupação com a situação dos idosos no Brasil. Anúncio da apresentação de Projeto de Lei que elevará a aposentadoria compulsória
para 75 anos. DSF 28/9/2001 p. 23110.
•• Satisfação com a aprovação pela Casa, hoje, de Projeto de Lei de autoria de Sua Excelência que transfere o domínio de terras pertencentes à União ao Estado de Roraima (como Líder). DSF 11/10/2001
p. 24493.
•• Regozijo pelo transcurso dos 5 anos da instalação dos municípios
de Cantá, Amajari, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima e Uiramutã,
nos Estado de Roraima. DSF 19/10/2001 p. 25595.
•• Solidariedade ao discurso do Senador Jonas Pinheiro no qual Sua
Excelência defende a prorrogação do pagamento da dívida dos produtores rurais. DCN2 31/10/2001 p. 26866.
•• Posicionamento contrário à proposta de emenda a constituição 50,
de 1999. DSF 2/11/2001 p. 27444.
•• Regozijo pela sanção de Projeto de Lei de sua autoria, que transfere
para Roraima terras da União naquele estado. DSF 7/11/2001 p.
27926.
•• Realização do evento "A Maçonaria e a Realidade da Amazônia Roraimense", entre os dias 15 e 17 do corrente. Repúdio à divulgação
no exterior de publicações que colocam em dúvida a soberania brasileira sobre a Amazônia. DSF 30/11/2001 p.29922.
•• Comentários sobre a realização do evento Amazontech 2001,
nos dias 20 a 25 de novembro último, em Boa Vista/RR. DSF
5/12/2001 p. 30143.
•• Críticas à Portaria 824 da FUNAI, de 11 de outubro último, que
criou grupo de estudo para delimitar nova área indígena no Estado
de Roraima (como Líder). DSF 7/12/2001 p. 30347.
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•• Críticas à determinação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI
de projetar o aumento das demarcações de áreas indígenas em todo
o país, em detrimento das populações dos estados atingidos pelas
reservas. DSF 15/12/2001 p. 31399.
•• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 7/3/2002
p. 741.
•• Análise do aumento da violência no Brasil (como Líder). DSF
8/3/2002 p. 1848.
•• Entrega do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, às seguintes
personalidades indicadas pelo conselho: Heleieth Bongiovani Saffioli, Sra. Herilda Balduino de Souza, Deputada Luiza Erundina,
Sra. Maria Berenice Dias e Sra. Isabel Lopes. DSF 14/3/2002 p.
2142.
•• Homenagem ao trigésimo quinto aniversário da Zona Franca de
Manaus. DSF 20/3/2002 p. 2439.
•• Críticas à política indigenista do Governo Federal na comemoração
do Dia do Índio, no próximo dia 19. DSF 19/4/2002 p. 5211.
•• Solidariedade à família do Sr. Eduardo Vilela Mackenzie, falecido
hoje, em Brasília. Homenagem pelo transcurso do Dia do Trabalhador, comemorado em 1o de maio. Comentários sobre dados do
último censo do IBGE. DSF 11/5/2002 p. 7872.
•• Realização de sessão do Congresso Nacional pelo Dia de Combate à Prostituição Infantil. Análise do relatório da Organização Internacional do Trabalho – OIT que mostra o quadro da
exploração infantil no Brasil e no mundo (como Líder). DSF
16/5/2002 p. 8160.
•• Sanção da Lei 10.304/2001, fruto de Projeto de Lei de sua autoria,
que transfere terras de propriedade da União para o Estado de Roraima. DSF 17/5/2002 p.8248.
•• Preocupação com o tratamento diferenciado existente entre as regiões brasileiras, que prejudica substancialmente o desenvolvimento
do Norte e Nordeste. DSF 28/6/2002 p. 13699.
•• Considerações sobre o potencial de riquezas da Região Norte, com
ênfase aos recursos de Roraima. Síntese de suas atividades parlamentares. DSF 5/9/2002 p. 16871.
•• Reflexão sobre a valorização do trabalho e do trabalhador, especialmente nas micro e pequenas empresas. Comentários sobre o
Simples. DSF 6/9/2002 p. 17152.
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PROPOSIÇÕES:
PEC 5/1992, de 27/5/1992 – Dá nova redação ao parágrafo terceiro
do art. 58 da Constituição Federal.
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PEC 31/2001, de 29/8/2001 – Altera a redação do artigo 84, inciso IV,
da Constituição Federal, para impor prazo à publicação de leis.
PEC 43/2001, de 17/10/2001 – Altera o inciso II do § 1o, do artigo 40
da Constituição Federal, a fim de fixar em setenta e cinco anos a idade
limite para aposentadoria compulsória no serviço público.
PEC 51/1995, de 31/8/1995 – Altera o inciso III do artigo 235 da
Constituição Federal.
PLS 9/1992, de 10/3/1992 – Institui deduções de tributos pagos pelo
contribuinte, para efeito do cálculo do imposto de renda, na declaração
de ajuste anual da pessoa física.
PLS 105/1991, de 26/4/1991 – Dispõe sobre o custeio de transporte
escolar, construção e manutenção de casas do estudante do ensino fundamental com recursos do salário-educação, e dá outras providências.
PLS 106/1991, de 26/4/1991 – Acrescenta dispositivos ao art. oitavo
da lei 8134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências.
PLS 107/1991, de 26/4/1991 – Disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
PLS 108/1991, de 26/4/1991 – Dispõe sobre a composição da merenda
escolar e dá outras providências.
PLS 114/1993, de 14/9/1993 – Altera a lei 7170, de 14 de dezembro
de 1983, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem
política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras
providências.
PLS 117/1995, de 10/4/1995 – Dispõe sobre o seguro de crédito as microempresas e as empresas de pequeno porte e dá outras providências.
PLS 121/1993, de 21/9/1993 – Institui incentivo creditício para os
mini e pequenos produtores rurais mediante dedução no valor do
imposto de renda devido pelas instituições financeiras públicas.

288

PLS 132/1999, de 16/3/1999 – Altera o artigo 39 da lei 4886, de 1995,
que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

PLS 153/1992, de 4/11/1992 – Altera o artigo sétimo da lei 8162, de
8 de janeiro de 1991, para permitir que o tempo de serviço público
federal, prestado pelos servidores celetistas que passaram ao regime da
lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, seja contado também para fins
de anuênio, incorporação de quintos e licença-prêmio por assiduidade.

PLS 173/1995, de 25/5/1995 – Altera a lei 7170, de 14 de dezembro
de 1983, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem
política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras
providências.
PLS 178/1995, de 31/5/1995 – Institui incentivo creditício para os
mini e pequenos produtores rurais mediante dedução no valor do
imposto de renda devido pelas instituições financeiras públicas.
PLS 193/1995, de 20/6/1995 – Concede incentivo fiscal sobre o lucro
da exploração às empresas mineradoras que beneficiam pedras preciosas e semipreciosas.
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PLS 165/1992, de 18/11/1992 – Fixa características mínimas a serem
observadas nas emissões de moeda e de papel-moeda, a fim de que
seu valor possa ser identificado por portadores de deficiência visual.

PLS 193/1997, de 4/9/1997 – Altera o parágrafo primeiro do artigo
18 da lei 8213, de 24 de julho de 1991, que estende o benefício do
auxílio-acidente ao empregado doméstico.
PLS 196/2000, de 9/8/2000 – Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
no 5452, de 1o de maio de 1943, e à Lei no 8213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a licença-maternidade e salário-maternidade
das mães adotantes ou com guarda judicial de crianças e dá outras
providências.
PLS 200/1997, de 18/9/1997 – Dispõe sobre a expropriação de terras
rurais onde se verifique a ocorrência do trabalho escravo de crianças
e adolescentes.
PLS 212/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, no Estado de Roraima.
PLS 213/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Caroebe, no Estado de Roraima.
PLS 214/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, no Estado de Roraima.
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PLS 215/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Normandia, no Estado de Roraima.
PLS 216/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de São Luiz de Anauá, no Estado de Roraima.
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PLS 217/1996, de 9/10/1996 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Canta, no estado de Roraima.
PLS 241/1991, de 25/6/1991 – Estabelece prazo para a elaboração do
Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras
providências.
PLS 243/1991, de 25/6/1991 – Altera dispositivos da lei 5682, de 21
de junho de 1971 – lei orgânica dos partidos políticos.
PLS 244/1991, de 25/6/1991 – Proíbe a exportação de pedras preciosas
e semipreciosas in natura.
PLS 265/2001, de 4/12/2001 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de exame oftalmológico para detecção de catarata congênita
em recém-nascidos.
PLS 272/1991, de 8/8/1991 – Autoriza as pessoas físicas a abaterem
em suas declarações de renda os gastos com empregados domésticos
e dá outras providências.
PLS 273/1991, de 8/8/1991 – Transfere ao domínio do estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências.
PLS 287/1991, de 20/8/1991 – Altera a denominação da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
PLS 302/1991, de 28/8/1991 – Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, relativas
ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos
administrativos, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de
desenvolvimento empresarial.
PLS 361/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Caroebe, no Estado de Roraima.
PLS 362/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima.
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PLS 363/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Normandia, no Estado de Roraima.

PLS 364/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, no Estado de Roraima.
PLS 365/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, no Estado de Roraima.

PLS 385/1991, de 28/11/1991 – Prorroga a vigência da lei complementar 62 de 1989, até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação aos
parágrafos segundo e terceiro do art. segundo e art. terceiro e anexo
único. (Complementar).
PLS 41/1993, de 1/4/1993 – Dá nova redação ao art. 15 da lei 5991,
de 17 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências”.
PLS 415/1991, de 19/12/1991 – Dispõe sobre a mineração em terras
indígenas e dá outras providências.

Senadora Marluce Pinto – rr

PLS 366/1999, de 20/5/1999 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Cantá, no Estado de Roraima.

PLS 43/1992, de 13/4/1992 – Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, relativas
ao tratamento jurídico diferenciado com vistas a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
PLS 50/1992, de 28/4/1992 – Dispõe sobre o seguro de crédito as microempresas e as empresas de pequeno porte e dá outras providências.
PLS 51/1995, de 10/3/1995 – Altera a lei 8256, de 25 de novembro de
1991, que cria áreas de livre comércio nos municípios de Pacaraima e
Bonfim, no estado de Roraima, e dá outras providências.
PLS 56/1993, de 10/5/1993 – Dispõe sobre a cobrança de juros pelas
entidades que atuam segundo as regras do sistema financeiro de habitação. Complementar.
PLS 65/1992, de 19/5/1992 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, estado de Roraima, e dá
outras providências.
PLS 73/1992, de 28/5/1992 – Altera a lei 8270, de 17 de dezembro de
1991, e dá outras providências.

291

PLS 74/1996, de 18/4/1996 – Incentiva os meios de comunicação
social, de transportes e outras empresas a publicar fotografias com
identificação e número telefônico para contato, de crianças e adolescentes desaparecidos.
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PLS 85/1993, de 29/6/1993 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Faculdade de Medicina de Roraima.
PLS 86/1992, de 15/6/1992 – Concede isenção do imposto sobre produtos industrializados – IPI, na aquisição de tratores e implementos
agrícolas, por pequenos e médios agricultores.
PLS 94/1999, de 9/3/1999 – Dispõe sobre o seguro de crédito das
microempresas e empresas de pequeno porte e dá outras providências.
PLS 95/1999, de 9/3/1999 – Concede incentivo fiscal sobre o lucro da
exploração das empresas mineradoras que beneficiam pedras preciosas
e semipreciosas.
PLS 96/1992 de 1/7/1992 – Revoga os incisos I, II e III do art. sétimo
da lei 8162, de 08 de janeiro de 1991, para permitir que o tempo de
serviço público federal, prestado pelos servidores celetistas que passaram ao regime da lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, seja contado
também para fins de anuênio, incorporação de 'quintos' e licença-prêmio por assiduidade.
PLS 96/1999 de 9/3/1999 – Incentiva os meios de comunicação social,
de transportes e outras empresas a publicar fotografias com identificação e número telefônico para contato de crianças e adolescentes
desaparecidos ou sequestrados.
PLS 98/1992 de 2/7/1992 – Dispõe sobre o custeio de programas não
convencionais de escolarização do ensino fundamental para crianças
e adolescentes carentes, com recursos do salário-educação e dá outras
providências.
PLS 99/1993 de 4/8/1993 – Institui vale-educação e dá outras providências.
PRS 15/1999 de 10/3/1999 – Cria a Comissão Permanente da Amazônia – CAM e dá outras providências.
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PRS-85/1997 de 3/7/1997 – Cria a Comissão Permanente da Amazônia – CAM e dá outras providências.

RQN 6/1995 de 30/3/1995 – Requer, nos termos do parágrafo terceiro do art. 58 da Constituição Federal, a criação de uma comissão
especial mista, para no prazo de 8 (oito) meses “Reavaliar o Projeto
Calha Norte, visando seu revigoramento no sentido da integração
da população setentrional brasileira aos níveis do desenvolvimento
das demais regiões; propor novas diretrizes ao projeto, que definam
uma política de ocupação racional da Região Amazônica, bem como
vistoriar e apresentar sugestões sobre as demarcações das áreas indígenas localizadas no norte do país”, constituída de 12 senadores, 12
deputados federais e 14 suplentes (7 senadores e 7 deputados federais).
RQN 129/1993 de 25/8/1993 – Requer, nos termos regimentais, a
criação de uma comissão especial parlamentar mista, destinada à elucidação dos fatos ocorridos na maloca Haximu, dentro da reserva ianomâmi, no estado de Roraima.
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RQM 613/2001 de 19/12/2001 – Requer que seja considerado como
licença autorizada o período de 20 a 22 de novembro de 2001, quando representou o Senado Federal nos eventos da Amazontech/2001,
ocorridos em Boa Vista, Estado de Roraima.

RQN 95/1993 de 2/6/1993 – Requer, nos termos regimentais, a criação de uma comissão especial mista, para, no prazo de seis meses,
reavaliar o Projeto Calha Norte.
RQS 1.018/1995 de 28/6/1995 – Solicita que seja considerada como
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 2, 5,
12, 13, 16, 19, 22, 23 e 26 de junho último.
RQS 1.204/1993 de 25/11/1993 – Requer que seja considerada como
licença autorizada sua ausência aos trabalhos da Casa, nos dias 1, 3, 6,
8, 13, 15, 20 e 27 de setembro e 1, 5, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 28 e 29
de outubro e 1, 3, 5, 8, 12, 16, 22 e 23 de novembro de 1993.
RQS 1.410/1995 de 1/11/1995 – Requer, nos termos regimentais, que
sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda, informações sobre todos
os beneficiários do FNO – Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte, nos últimos 5 (cinco) anos, no estado de Roraima.
RQS 143/1993 de 16/2/1993 – Solicita licença no período de 12, 13,
15, 18 a 22 e 25 de janeiro do corrente ano.
RQS 343/1995 de 15/3/1995 – Solicita que seja considerada como
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 15 a 24
de fevereiro e 2 a 13 de março de 1995, conforme atestado médico.
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RQS 362/2002 de 11/6/2002 – Requerem voto de condolência à família, apoio e solidariedade à Imprensa Nacional, em particular à Rede
Globo pelo falecimento do Jornalista Tim Lopes, acompanhado de
veemente repúdio ao crime organizado, que brutal e covardemente
retira de nosso convívio mais um cidadão de bem.
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RQS 406/1992 de 12/6/1992 – Requer que sejam considerados como
de licença os dias 17 de fevereiro; 4 a 6, 9, 12 e 16 de março, 6 e 7 de
abril, 8, 11 e 12 de maio do corrente ano.
RQS 42/1994 de 27/1/1994 – Solicita que sejam considerados como
licença autorizada os dias 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 e 25 do corrente.
RQS 423/1993 de 3/5/1993 – Solicita que seja considerada como licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 3 a 5,
12, 15, 19, 25 e 26 de janeiro último, 1, 3, 5, 8, 12, 19 e 26 de março
último e 2, 5 a 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26 a 29 de abril de 1993.
RQS 430/1994, de 9/6/1994 – Solicita que seja considerada como
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 2, 6, 9,
13, 16, 23, 27, 30 e 31 de maio último.
RQS 551/1992, de 4/8/1992 – Requer que sejam considerados como
licença os dias 15 de maio, 10 a 12, 16, 17, 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho
e 3 e 6 de julho do corrente ano.
RQS 691/1991, de 4/10/1991 – Solicita que sejam consideradas
como de licença autorizada, suas ausências às sessões ordinárias do
Senado realizadas nos dias 17, 18, 22 e 25 de abril; 10, 13, 14, 15,
16, 17 e 20 de maio; 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 de junho; 1,
2, 5, 6, 9, 12, 21 de agosto do corrente ano, quando estava acompanhando tratamento de seu esposo, Governador Ottomar Pinto, que
se submeteu a cirurgia cardíaca que culminou com a implantação
de 3 (três) pontes de safena.
RQS 731/1993, de 2/8/1993 – Solicita que sejam consideradas como
de licença autorizada, suas ausências às sessões dos dias 1, 4, 11, 18,
21 e 28 de junho último, e 5 de julho próximo passado.
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RQS 743/1992, de 6/10/1992 – Requer que sejam considerados como licença autorizada os dias 3, 4, 10, 11, 14, 17 a 21, 24, 28 e 31 de agosto; 1 a 4,
9, 11, 14 a 18, 21 a 25 e 28 de setembro passado, por motivos justificados.

RQS 762/1995, de 17/5/1995 – Solicita que seja considerada como
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 17 e 18
do corrente mês, quando estarei em São Paulo.

RQS 895/1995, de 5/6/1995 – Solicita que seja considerada como
licença autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias 8 e 9 de
junho de 1995, a fim de participar de uma comissão especial, criada
através do requerimento numero 185, de 1995-SF, destinada a apurar
denúncia veiculada na imprensa nacional sobre a atividade de mineração no Brasil, da qual participa como membro titular, para reunião
de trabalho a realizar-se neste período, em Boa Vista/RR.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – 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.
CÂMARA DOS DEPUTADOS: Sinopse, Biblioteca, Comissão de
Minas e Energia, Comissão de Transportes.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora
Marluce Pinto. Brasília.

Senadora Marluce Pinto – rr

RQS 864/1993, de 2/9/1993 – Solicita que sejam considerados como de
licença autorizada os dias 2, 3, 5, 9, 10, 17, 18, 30 e 31 de agosto último.
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Marta Suplicy
Marta Teresa Suplicy
PT – São Paulo

Profissão: Psicóloga
Nascimento: 18/3/1945, São Paulo/SP
Filiação: Luiz Affonso Smith de Vasconcellos e Noêmia Smith de
Vasconcellos
Filhos: João, André e Eduardo
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Licenciatura em Psicologia, PUC, São Paulo/SP (1970); Pós-Graduação, Stanford University, EUA (1972); Mestrado em Psicologia,
Michigan State University/EUA (1973); English Language Proficience
Degree, Michigan State University, EUA (1971); Psicanálise, Instituto
de Psicanálise de São Paulo; English Language Proficience Degree,
Michigan State University/EUA (1973); Observação da Terapia Psicanalítica em Grupo, Stanford University/EUA (1972); Psicoterapeuta,
War Veteran’s Hospital, Palo Alto/EUA (1972); Coterapeuta com Dr.
John Marquis, Clínica Particular, Palo Alto/EUA (1972); Coterapeuta
em Terapia em Grupo de Adultos, Human Behavior Institute, Berkeley/
EUA (1972).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – SP
Suplentes: 1o – Antonio Carlos Rodrigues e 2o – Paulo Frateschi.
Eleita com 8.314.027 votos.
Titular nas Comissões: 1a Vice-Presidente da Mesa Diretora; Constituição, Justiça
e Cidadania (8/2/2011-); Direitos Humanos e Legislação Participativa (22/2/2011-);
CPI Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (13 a 19/4/2011); Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional (5/4/2011-);

297

Suplente nas Comissões: Assuntos Econômicos (22/2/2011-); Assuntos Sociais
(22/2/2011-); Educação, Cultura e Esporte (22/2/2011-); Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher (2/5/2011-).

Prefeita – 1o/1/2001 a 31/12/2004 – São Paulo – SP

Senadora Marta Suplicy – SP

Primeira presidenta da entidade internacional Cidades e Governos Locais Unidos – CGLU, fusão das três principais entidades mundiais de prefeitos: Federação
Mundial de Cidades Unidas – FMCU, União Internacional de Autoridades Locais
(lULA, sigla em inglês) e Metropolis (rede formada por cidades com mais de um
milhão de habitantes).

Deputada Federal – 1o/2/1995 a 31/1/1999 – SP

Vice-Líder, Bloco PT/PDT/PCdoB, 1997-1998.
Titular nas Comissões: CPI Mista Pesquisas de Intenções de Voto (1998-1999);
Seguridade Social e Família (1995-1999); Comissão Especial Implementação das
Decisões da IV Conferência Mundial da Mulher, 2a Vice-Presidente (1997); PEC no
25/95, modifica caput do art. 5o da CF, inviolabilidade do direito à vida (1995-1996);
PEC no 32/95, modifica art. 196 da CF, substituir a universalização e gratuidade da
prestação de serviços de saúde (1995); PL no 5.430/90, Legislação sobre Direitos
Autorais (1997); PL no 4.591/94, Política Nacional de Drogas (1995-1996); Suplente
nas Comissões: Constituição e Justiça e de Redação (1997-1999); Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (1995-1996); Direitos Humanos (1995-1997);
Educação, Cultura e Desporto (1998-1999); Relações Exteriores (1996-1997); PEC
no 46/91, Modificação da Estrutura Policial (1995-1999); PEC no 133/92, Demarcação das Terras Indígenas (1995-1999); PEC no 169/93, Sistema Único de Saúde
(1995-1999); PL no 1.151/95, Disciplina União Civil entre Pessoas do mesmo Sexo
(1996-1999); PL no 2.695/97, Eleições de 1998 (1997).

CARGOS PÚBLICOS:
Ministra do Turismo (2007-2008).
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora, Centro Análise do Comportamento, Instituto Sedes Sapientiae (1973); Terapeuta Infantil e Mudança de Comportamento
(1973), Supervisora do Curso I e II de Terapia Infantil e Mudança de
Comportamento (1976), Supervisora de Terapia de Adultos (1976),
e Professora do Curso de Terapia para Casais (1976), Instituto Sedes
Sapientiae, São Paulo/SP; Psicóloga Clínica, Consultório Particular,
São Paulo (1978); Participante diária, quadro Comportamento Sexual,
TV Globo, São Paulo/SP (1980-1986); Participante diária, Programa
Comportamento Sexual, TV Manchete, São Paulo/SP (1987-1988);
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Citada no Who’s who of Brazilian Women (1982). Elaboração e Implantação do Programa Orientação Sexual nas Escolas do Município
de São Paulo, a convite do Secretário de Educação Paulo Freire e financiado pela Fundação MacArthur (1989); Participação intensa nos
movimentos feministas do País, com mais de 100 conferências sobre
feminismo em entidades, igrejas e comunidades locais. Fundadora e
Coordenadora do Grupo de Trabalho de Pesquisa sobre Orientação
Sexual, São Paulo/SP (1989); Membro, Federação Nacional das Mulheres; Membro, Sociedade Brasileira de Psicanálise, filiada à International Psychoanalytical Association, São Paulo/SP (1989); Articulista
do jornal Folha de S.Paulo, SP, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro/RJ,
e das revistas Vogue e Claudia.
MISSÕES NO EXTERIOR:
Representante da Câmara dos Deputados: na IV Conferência Mundial
sobre a Mulher, Pequim/China (1995), e em viagem à França (1997);
Observadora Parlamentar no Congresso Mundial contra a Exploração
Sexual Comercial de Crianças, Estocolmo/Suécia (1996); I Cúpula
Microcrédito para famílias pobres, Washington/EUA (1997).

Senadora Marta Suplicy – SP

Coordenadora, Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual,
São Paulo/SP (1989-1994).

HOMENAGENS RECEBIDAS:
A Mulher do Ano, Conselho Nacional das Mulheres Brasileiras e
Conselho Internacional das Mulheres (1982); A Primeira entre as
Dez Maiores Mulheres, Rádio Jovem Pan (1985); Primeira entre as
Dez Maiores Mulheres Admiradas no Brasil, revista Claudia (1986);
Mulher Destaque 96, Cuca’s Espaço Cultural de Taguatinga e SESC,
Brasília/DF; Insígnias de Cavaleiro da Legion d’honneur da França
(2007).
TRABALHOS PUBLICADOS:
Conversando sobre sexo. 8a ed. Rio de Janeiro: Ed. da Autora, 1983.
367 p.
De Mariazinha a Maria. 3a ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 294 p.
Reflexões sobre o cotidiano. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1986.
322 p.
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Sexo para adolescente: orientação para educadores. São Paulo: FTD, 1988.
Papai, mamãe e eu: o desenvolvimento sexual da criança dos dois
aos seis anos no lar e na escola. São Paulo: FTD, 1990. In: Brasilien
im nãchsten jahrtausend. BRASILIEN entdeckung und selbstentdeckung. Zurique: Benteli, 1992. 527 p. p. 516-517.
Educação sexual e orientação sexual e a importância da mãe no desenvolvimento da capacidade amorosa. In: IBEIRO, M. (Org.). Educação sexual: novas ideias e novas conquistas. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 1993.
Em busca do feminino: ensaios psicanalíticos. In: SILVA, M. C. P.
(Org.). Analista, analista meu: como você me escuta? [S.I]: Casa do Psicólogo, 1993.
Guia de orientação sexual: diretrizes e metodologia. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1994. 112 p.
Sexo para adolescente: amor, homossexualidade, masturbação, virgindade, anticoncepção, AIDS. 2a ed. São Paulo: FTD, 1995. 128 p.
Sexo se aprende na escola. São Paulo: Olho d’Água, 1995.
PRONUNCIAMENTOS:
• Apresentação do requerimento 8, de 2011, do Senador Mozarildo
Cavalcanti e de outros Srs. Senadores, solicitando a realização de
sessão especial para homenagear a Ordem DeMolay. DSF /9/2/2011,
p. 1757.
• Exposição dos temas que serão prioritários no mandato de Sua Excelência. DSF 10/2/2011, p. 2446.
• Defesa de que seja preservada, no Governo Dilma, a regra para
fixação do salário-mínimo acordada entre as centrais sindicais e o
Governo Lula, destacando sua importância para o equilíbrio fiscal.
DSF 17/2/2011, p. 3320.
• Registro dos transtornos provocados pelo excesso de chuvas no
Estado de São Paulo, com críticas à falta de planejamento do atual
Governo Estadual para uma política de prevenção a enchentes. DSF
18/2/2011, p. 3859.
• Encaminha à Mesa Diretora do Senado, a lista de nomes dos Senadores do PMDB, PP, PMN, PSC E PV que integrarão a Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE. DSF 23/2/2011, p. 4573.
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• Leitura de requerimento, solicitando uma sessão solene para homenagear os 20 anos de existência do Mercosul. DSF 23/2/2011,
p. 4602.
• Indignação com os abusos cometidos por delegados da Polícia
Civil de São Paulo contra uma escrivã, conforme imagens que
circularam durante o final de semana, na internet e nos telejornais.
DSF 23/2/2011, p. 4602.
• Cumprimentos ao Poder Judiciário pelas constantes demonstrações
de interesse em defender todos os direitos básicos de cidadania. DSF
25/2/2011, p. 4871.
• Considerações sobre os transtornos causados pelas chuvas na cidade
de São Paulo. DSF 2/3/2011, p. 5535.
• Comentários acerca da primeira visita da Presidente Dilma Rousseff
ao Estado da Bahia, oportunidade em que a Chefe do Executivo
reafirmou o compromisso do governo de diminuir e a erradicar
a miséria em nosso País, anunciando a ampliação dos programas
sociais. DSF 3/3/2011, p. 5732.
• Destaque para os resultados econômicos alcançados pelo Governo
Lula e a sua responsabilidade na gestão fiscal. DSF 3/3/2011, p 5841.
• Comentários acerca do resultado de pesquisa do DataSenado, divulgado hoje, sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.
DSF 4/3/2011, p. 6038.
• Comemoração do lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011, cujo tema será Fraternidade e a Vida no Planeta.
DSF 16/3/2011, p. 6800.
• O Senado Federal recebeu o Ofício 127, de 14 de março de 2011,
do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. DSF 16/3/2011, p.
6820.
• Comentários acerca da política de gastos do PAC, a partir do plano
de ajuste fiscal adotado pelo Governo Federal. DSF 17/3/2011, p.
7005.
• Considerações sobre a visita do Presidente norte-americano Barack Obama ao Brasil no próximo sábado; e outros assuntos. DSF
18/3/2011, p. 7215.
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• Lê ofício 28, de 2011, da Liderança do DEM no qual indica o Senhor Jayme Campos para compor o Colegiado de vice-líderes daquele partido no Senado Federal. DSF 23/3/2011, p. 7705.
• Comunica o encerramento, no dia 31 de março, das comemorações
no Senado em homenagem à mulher. DSF 24/3/2011, p. 7957.
• Lê ofício que comunica a indicação da Senadora Kátia Abreu
para exercer o cargo de líder do Bloco Parlamentar da Minoria
no Congresso Nacional até o dia 31 de janeiro de 2012. DSF
24/3/2011, p. 7966.
• Solidariza-se com o pronunciamento da Senadora Vanessa Grazziotin e parabeniza o governador do Amazonas pela iniciativa de
tentar adquirir mamografias para todos os municípios do estado.
DSF 24/3/2011, p. 7966.
• Elogio à Presidente Dilma Rousseff pelo anúncio, ontem, do fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer
de mama e do colo de útero. DSF 24/3/2011, p. 7958.
• Lê o parecer da Comissão de Assuntos Sociais que aprova a nomeação do Sr. Jaime César de Moura Oliveira para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
DSF 24/3/2011, p. 7925.
• Lê ofício que comunica a indicação do Senador Mário Couto para
exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria. DSF
24/3/2011, p. 7925.
• Comunica que o período do expediente será destinado a comemorar
os vinte anos do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. DSF
25/3/2011, p. 8071.
• Comemoração dos 20 anos do Mercosul Comum do Sul – MERCOSUL. DSF 25/3/2011, p. 8072.
• Reverência à memória do ex-Senador Mário Covas no transcurso
do 10o aniversário de seu falecimento. DSF 30/3/2011, p. 8654.
• Comunica ausência do Senador Eduardo Suplicy, que se encontra
em missão oficial do Senado Federal. DSF 30/3/2011, p. 8656.
• Homenagem ao ex-Vice-Presidente da República, José Alencar.
DSF 30/3/2011, p. 8758.
• Avaliação sobre os primeiros 100 dias do governo da Presidenta
Dilma Rousseff, expondo todas as medidas que proporcionaram

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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o índice de aprovação apresentado na pesquisa CNI/IBOPE. DSF
6/4/2011, p. 9567.
Registra a presença no plenário de senhoras paulistas que são representantes do Ministério Público de São Paulo, da OAB de São
Paulo, do Hospital das Clínicas e das Mulheres Empresárias. DSF
7/4/2011, p. 10262.
Manifestação de pesar e solidariedade às famílias das crianças assassinadas numa escola pública do Rio de Janeiro na manhã desta
quinta-feira; e outros assuntos. DSF 8/4/2011, p. 10428.
Cumprimentos à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pela iniciativa da criação da Subcomissão da Mulher; e
outro assunto. DSF 13/4/2011, p. 11038.
Comentários sobre os resultados econômicos do governo da Presidente Dilma Rousseff. DSF 14/4/2011, p. 11171.
Preocupação com o aumento das agressões homofóbicas no País e
outros assuntos. DSF 27/4/2011, p. 12374.
Comemoração aos cinco anos do projeto Professores de Educação
Física sem Fronteiras e a atuação da Delegacia da Federação Internacional de Educação Física (FIEP) no Brasil. DSF 27/4/2011, p 12320.
Apoio à criação, pelo governo federal, da Secretaria Nacional de
Aviação Civil. DSF 28/4/2011, p. 12571.
Preocupação com a questão da vigilância das fronteiras, principalmente com a entrada de drogas e armas. DSF 29/4/2011, p. 12961.
Comemoração dos 185 anos de instalação do Senado Federal. DSF
6/5/2011, p. 14240.
Comentários sobre a equiparação das relações homoafetivas às heterossexuais, semana passada, em decisão histórica do Supremo
Tribunal Federal. DSF 11/5/2011, p. 14993.
Preocupação com a situação fiscal dos municípios brasileiros. DSF
12/5/2011, p. 15258.
Anúncio de que foi ampliada a discussão acerca do projeto de lei
que combate a homofobia, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, na oportunidade em que se discutia a proposição referida. DSF 13/5/2011, p. 15492.
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• Leitura de nota enviada hoje pelo Ministro Palocci em relação à
reportagem publicada na Folha de S.Paulo sobre sua evolução patrimonial. DSF 17/5/2011, p. 16589.
• Comunicar ocorrência no Congresso Nacional do Seminário
GLBT. DSF 18/5/2011, p. 16815.
• Oposição ao pronunciamento do Senador Demóstenes Torres. DSF
18/5/2011, p. 16822.
• Comentários acerca dos investimentos em infraestrutura feitos pelo
governo federal nos últimos anos e dos impactos destes para o desenvolvimento do País, a geração de empregos e renda e a melhoria
da qualidade de vida dos brasileiros. DSF 19/5/2011, p. 17220.
• Leitura de requerimento do Senador Paulo Paim com voto de
pesar pelo falecimento do ex-Senador Abdias Nascimento. DSF
25/5/2011, p. 18129.
• Registro dos 30 anos de surgimento da epidemia mundial de AIDS
e comentários sobre os casos da doença no Brasil. DSF 26/5/2011,
p. 18710.
• Registro do lançamento do Plano Brasil sem Miséria, parabenizando a Presidente Dilma Rousseff e todos os Ministros especialmente
a Ministra Tereza Campello. DSF 3/6/2011, p. 20876.
• Comentários acerca dos dados divulgados sobre o PIB brasileiro,
na sexta-feira passada, que apontam um crescimento da economia
no primeiro trimestre do corrente ano, registrando um nível maior
de investimento e menor de consumo. DSF 15/6/2011, p. 23515.
• Defesa do fortalecimento e atualização do Simples Nacional. DSF
16/6/2011, p. 23844.
• Registro da participação de Sua Excelência, em São Paulo, do Fórum de Parceria do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose
e Malária. DSF 29/6/2011, p. 25870.
• Considerações sobre a valorização do emprego e da renda real dos
brasileiros, conquistas do governo Lula e que agora vêm sendo
ampliadas por outras iniciativas do governo da Presidente Dilma.
DSF 30/6/2011, p. 26163.
• Preocupações com a situação econômica e social da cidade de São
Paulo. DSF 7/7/2011, p. 27347.
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• Entrega ao Prefeito Luiz Eduardo Colombo, Dudu, de requerimento de voto de aplauso pelos 200 anos do Município de Bagé – RS.
DSF 13/7/2011, p. 28906.
• Leitura e votação dos Requerimentos 848 e 849, de 2011, de autoria
do Senador Ivo Cassol, solicitando licença de saúde para tratar de
interesses particulares. DSF 13/7/2011, p. 28963.
• Informação ao Senador Luiz Henrique sobre a disposição regimental a respeito da utilização da palavra após a Ordem do Dia. DSF
13/7/2011, p. 28989.
• Indicação do Ministro Carlos Ayres Britto para ser agraciado com
a Comenda dos Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. DSF
13/7/2011, p. 28955.
• Considerações sobre o modelo de desenvolvimento econômico
brasileiro. DSF 14/7/2011, p. 29379.
• Análise da conjuntura econômica brasileira, destacando as ações do
Governo Federal que permitiram a continuidade do crescimento
mesmo diante de um cenário de crise internacional. DSF 3/8/2011,
p. 31116.
• Comemoração pelo transcurso dos cinco anos de existência da Lei
Maria da Penha. DSF 4/8/2011, p. 31240.
• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei no 11.340, de 2006,
"Lei Maria da Penha". DSF 5/8/2011, p. 31328.
• Referente à redução na tiragem impressa dos avulsos da Ordem
do Dia do Senado Federal e do Congresso Nacional, devido à disponibilização dos mesmos na internet e sua impressão em papel
reciclado, com recursos oriundos da venda de aparas de papel. DSF
10/8/2011, p. 31960.
• Registro da celebração hoje de acordo entre a Frente Parlamentar
das Micro e Pequenas Empresas e o governo federal, com medidas
de ampliação e aperfeiçoamento da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas. DSF 10/8/2011, p. 31953.
• Defesa da implementação de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades dos idosos. DSF 11/8/2011, p. 32403.
• Reverência à memória do cineasta, ator e escritor Glauber Rocha,
pela passagem dos trinta anos de seu falecimento. DSF 24/8/2011,
p. 33969.
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• Registro da presença do Ministro Guido Mantega na Comissão
de Assuntos Econômicos, oportunidade em que falou da piora do
cenário econômico internacional; e outro assunto. DSF 26/8/2011,
p. 34705.
• Análise da conjuntura econômica brasileira e internacional por ocasião, nesta semana, da divulgação da nova taxa de juros e da taxa de
crescimento do PIB no segundo trimestre. DSF 31/8/2011, p. 35582.
• Considerações acerca do Programa Bolsa Família do Governo Federal. DSF 2/9/2011, p. 36317.
• Anúncio da organização, por Sua Excelência, junto à Universidade
Mackenzie, de Seminário a fim de debater a revisão do atual modelo
de gestão das metrópoles, a realizar-se em 5 de setembro próximo,
na cidade de São Paulo. DSF 3/9/2011, p. 36391.
• Considerações acerca da legalidade do casamento homossexual,
por ocasião da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça de
autorizar a conversão da união estável em casamento. DSF 27/1/
2011, p. 44147.
• Alerta para o aumento do número de casos de AIDS no Brasil. DSF
28/10/2011, p. 44460.
• Preocupação com a má gestão dos recursos públicos na cidade de
São Paulo, em especial no setor de infraestrutura urbana. DSF
25/11/2011, p. 48680.
PROPOSIÇÕES:
PEC 110/2011, de 8/11/2011 – Altera o art. 7o da Constituição para
dispor sobre licença-natalidade, licença após adoção e vedar discriminação de trabalhador em virtude de orientação sexual ou identidade
de gênero.
PEC 111/2011, de 8/11/2011 – Altera o art. 3o da Constituição Federal
para incluir entre os objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos relativos a
identidade de gênero ou orientação sexual.
PLS 202/2011, de 28/4/2011 – Dispõe sobre o procedimento de revista em visitantes que ingressem no estabelecimento penal, e dá outras
providências.
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PLS 213/2011-Complementar, de 3/5/2011 – Altera a Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à
União, Estados e Municípios, para alterar o critério de distribuição
do FPM-Capitais.

PLS 336/2011, de 15/6/2011 – Acrescenta o inciso VI ao artigo 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para permitir
a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) os valores repassados aos associados
decorrentes da prestação de serviço de transporte de passageiros intermediado por cooperativa.
PLS 402/2011, de 12/7/2011 – Altera dispositivos da Lei no 5.766, de
20 de dezembro de 1971, que cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Psicologia.
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PLS 214/2011, de 3/5/2011 – Autoriza a União a alterar as condições
financeiras aplicáveis às dívidas dos municípios repactuadas nos termos da Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001.

PLS 580/2011, de 15/9/2011 – Altera a Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para estabelecer critério de distribuição do resultado do
exercício financeiro para as contas vinculadas dos trabalhadores.
PLS 612/2011, de 29/9/2011 – Altera os arts. 1.723 e 1.726 do Código
Civil, para permitir o reconhecimento legal da união estável entre
pessoas do mesmo sexo.
PLS 647/2011, de 20/10/2011 – Dá nova redação aos artigos 213 e
acrescenta o artigo 214 ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.
PLS 656/2011, de 26/10/2011 – Dá nova redação ao artigo 213 e
acrescenta o artigo 213-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal.
PLS 658/2011, de 27/10/2011 – Reconhece os direitos à identidade
de gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de identidade
de transexuais.
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RAS 29/2011, de 29/6/2011 – Requeiro, nos termos do artigo 93 do
Regimento Interno do Senado Federal, realização de Audiência Pública nesta Comissão de Assuntos Sociais, com a finalidade de discutir a
"Jornada de Trabalho de Psicólogos e Fonoaudiólogos como Profissionais da Saúde", instruindo assim, os PLCs 150/2009 e 119/2010, tendo
como convidados: Sra. Fernanda Magano, Presidente da Federação
Nacional dos Psicólogos; Sr. Humberto Cota Verona, Presidente do
Conselho Federal de Psicologia; Sr. Rogério Giannini, Presidente do
Sindicato dos Psicólogos de São Paulo; Sra. Bianca Arruda Queiroga, Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia; Sra. Carla
Monteiro Girodo, Vice-Presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia; Sra. Lúcia Masini, Professora-Doutora Docente do Curso
de Fonoaudiologia da PUC-SP.
RAS 30/2011, de 29/6/2011 – Requeiro, nos termos do Artigo 90,
inciso XIII, do Regimento Interno do Senado Federal, realização de
diligência desta Comissão de Assuntos Sociais, a ser realizada na cidade
de São Paulo/SP, em local, horário e convidados a serem definidos
posteriormente, com a finalidade de debater o Projeto de Lei da Câmara no 27/2011, que "Regulamenta a profissão de taxista; altera a Lei
no 6.094, de 30 de agosto de 1974, e dá outras providências".
RAS 42/2011, de 31/8/2011 – Requeiro, nos termos do Artigo 93,
do Regimento Interno do Senado Federal, realização de Audiência
Pública desta Comissão de Assuntos Sociais, com a finalidade de debater o Projeto de Lei do Senado no 284, de 2011, que “Dispõe sobre o
exercício da profissão de cuidador de idoso”, tendo como convidados:
Sra. Tânia Garib, Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social
do Mato Grosso do Sul; Sr. Ramaís de Castro Silveira, Secretário Executivo da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República; Sra. Karla Giacomini, Presidente do Conselho Nacional
dos Direitos do Idoso (CNDI); Sra. Ana Paula da Silva, do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE); Sra. Luíza Fernandes Machado Maia,
do Ministério da Saúde (MS); Sra. Ana Amélia Camarano, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
RAS 47/2011, de 21/9/2011 – Requeremos nos termos dos art. 93,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada audiência pública, para debater o Projeto de Lei do Senado no 238 de
2011, que dispõe da imunização de mulheres na faixa etária de 9 a 40
anos de idade com a vacina antipapilomavírus humano – HPV na rede
pública do sistema Único de Saúde – SUS de todos os estado e muni-
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RAS 50/2011, de 5/10/2011 – Requeiro em aditamento ao Requerimento no 42/2011-CAS, nos termos do Artigo 93, do Regimento
Interno do Senado Federal, que aprovou a realização de Audiência
Pública desta Comissão de Assuntos Sociais, com a finalidade de debater o Projeto de Lei do Senado no 284, de 2011, que "Dispõe sobre o
exercício da profissão de cuidador de idoso", a inclusão dos seguintes
convidados: Jorge Roberto, Presidente da Associação de Cuidadores de
Idosos de Minas Gerais; Ingrid Mazetto, Presidente do Observatório
da Longevidade Humana e Envelhecimento (OLHE).
RQJ 106/2011, de 7/12/2011 – Requeiro nos termos regimentais, em
aditamento ao Requerimento no 99/2011-CCJ, que aprovou a realização de Audiência Pública desta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, com a finalidade de debater o Projeto de Resolução do
Senado no 72, de 2010, que “estabelece alíquotas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior”, a inclusão do seguinte convidado: Senhor Paulo
Antonio Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do
São Paulo – FIESP.
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cípios brasileiros, com as presenças dos representantes do: Ministério
da Saúde; do Conselho Federal de Medicina – CFM; da Associação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO; da Associação Brasileira de Imunizações – SBIm; da Associação
dos Laboratórios Nacionais – ALANAC e Federação Nacional dos
Farmacêuticos – FENAFAR.

RQJ 15/2011, de 27/4/2011 – Requeiro nos termos do Artigo 93 do
Regimento Interno do Senado Federal, realização de Audiências Públicas Regionais desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
para debater, no âmbito da Reforma Política, maior participação da
mulher nos cargos eletivos, a serem realizadas em São Paulo/SP, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Manaus/AM, e Salvador/BA.
RQJ 17/2011, de 3/5/2011 – Requeiro, em aditivo ao Requerimento
no 15/2011 – CCJ, já aprovado, e nos termos do Artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, realização de Audiências Públicas
Regionais desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
debater, no âmbito da Reforma Política, maior participação da mulher
nos cargos eletivos, a serem realizadas também em Porto Alegre/RS
e Belém/PA.
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RQS 1.012/2011, de 17/8/2011 – Requerem, nos termos do art. 160,
combinado com o artigo 199, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, que o tempo destinado aos oradores do Período do Expediente da sessão do dia 22 de setembro de 2011 seja dedicado a comemorar
os 86 anos de fundação da Academia de Belas Artes de São Paulo.
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RQS 1.098/2011, de 1o/9/2011 – Alteração do nome da instituição a
ser homenageada na sessão do dia 22 de setembro do corrente.
RQS 1.100/2011, de 1o/9/2011 – Audiência de comissão na tramitação
de matéria – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
Projeto de Lei do Senado no 286, de 2009.
RQS 1.161/2011 de 20/9/2011 – Requer, nos termos do art. 50 da
Constituição Federal e arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado das Comunicações
informações referentes ao Plano Nacional de Banda Larga.
RQS 1.174/2011, de 22/9/2011 – Requer, nos termos do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para se ausentar dos
trabalhos da Casa no período de 6 a 13 de outubro de 2011, para representar o Senado Federal na qualidade de observadora parlamentar
dos trabalhos da 66a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova
York, EUA, comunica nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento
Interno, que estará ausente do País no período de 6 a 13 de outubro
de 2011.
RQS 1.344/2011, de 8/11/2011 – Retirada de matéria – Projeto de Lei
do Senado no 647, de 2011.
RQS 283/2011 ,de 29/3/2011 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à ministra
Delaíde Miranda Arantes pela sua posse no Tribunal Superior do Trabalho – TST, em 24 de março de 2011.
RQS 346/2011, de 5/4/2011 – Requer, nos termos do Regimento
Interno do Senado Federal e do artigo 103, § 4o da Constituição Federal, que a Mesa apresente, junto ao Supremo Tribunal Federal, Ação
Declaratória de Constitucionalidade – ADC – à Lei Complementar
no 135, de 4/6/2010, "Lei da Ficha Limpa".
RQS 46/2011, de 8/2/2011 – Desarquivamento do PLC 122/2006.
RQS 618/2011, de 31/5/2011 – Requer, nos termos da Resolução
no 84, de 1996, do Senado Federal, a inserção de biografia e obra do
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ex-Senador Abdias do Nascimento como parte integrante da coleção
"Grandes Vultos que Honraram o Senado".

FONTES CONSULTADAS:
http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_
biografia?pk=101842
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Marta
Suplicy. Brasília, 2011– (Informações coletadas pela Secretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas
– MATE. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.br>
Acesso em dezembro de 2011.
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RQS 82/2011, de 16/2/2011 – Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral; ao Secretário de
Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame; e à Delegada
Martha Mesquita da Rocha, nomeada Chefe da Polícia Civil do Rio
de Janeiro.
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Níura Demarchi

Níura Sandra Demarchi dos Santos
PSDB – Santa Catarina

Profissão: Advogada
Nascimento: 29/12/1963, Jaraguá do Sul/SC
Filiação: Ordival Luiz Demarchi e Norma Teresa Vasel Demarchi
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 13/7/2010 a 10/11/2010 – SC
2a suplente do Raimundo Colombo (DEM-SC).
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais (15/7 a 10/11/2010); Assuntos Econômicos (15/7 a 10/11/2010); Educação, Cultura e Esporte (15/7 a 10/11/2010); Suplente
nas Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania (18/8 a 10/11/2010).

PRONUNCIAMENTOS:
• Agradecimentos a todos que contribuíram para a caminhada política
de Sua Excelência e também àqueles que se somaram para desenvolver o Estado de Santa Catarina. Destaque para as questões que farão
parte da atividade de Sua Excelência no Senado da República, tais
como: educação, verbas para a infraestrura estadual, reorganização
da Defesa Civil catarinense, reforma tributária e agilidade do Poder
Judiciário. Registro da criação pelo Governo de Santa Catarina de 36
Conselhos de Desenvolvimento Regional. DSF 15/7/2010 p. 35818.
• Cumprimentos aos pais, cujo dia foi comemorado no último domingo. Apoio ao pleito expresso pelo Senador Alvaro Dias. Críticas
à carga tributária praticada no Brasil. DSF 11/8/2010 p. 40824.
• Defesa da flexibilização da proposta do novo Código Florestal Brasileiro, matéria que está sendo apreciada na Câmara dos Deputados,
313

Senadora Níura Demarchi – SC

•

•

•
•

•

•

•

•

314

porque este permite que os Estados definam o percentual de cobertura vegetal a ser preservado nas propriedades rurais, observadas as
particularidades de cada região. Registro da iniciativa do Estado de
Santa Catarina, que elaborou e aprovou um código florestal estadual. Registro das ações do Estado no manejo do meio ambiental,
e o Programa Microbacias II, que beneficiará diversos agricultores.
DSF 27/8/2010 p. 43270.
Considerações sobre a importância das Câmaras de Vereadores e
registro de encontro realizado ontem, com a presença de Sua Excelência e de mais de 400 vereadores de Santa Catarina, no município
de Rio do Sul/SC. DSF 26/8/2010 p. 43189.
Relato sobre diversos aspectos da cultura catarinense e congratulações pelo projeto Enciclopédia Catarinense. DSF 28/10/2010 p.
48276.
Saúda a presença no Senado de representantes da Câmara Mirim
de Blumenau. DSF 22/10/2010 p. 48124.
Considerações acerca dos resultados do primeiro turno das eleições no Estado de Santa Catarina. Reflexões sobre projeto de lei
complementar, que será apresentado por Sua Excelência, sobre o
Orçamento impositivo, o qual altera a "Lei Geral de Finanças". DSF
6/10/2010 p. 46425.
Críticas ao Governo Lula, com destaque para conclusão de estudo
técnico que acusa o aparelhamento do Estado brasileiro. Relato favorável à aprovação de projeto voltado para a ampliação do Porto de
Imbituba, em Santa Catarina. DSF 8/10/2010 p. 46637.
Considerações sobre a educação pública brasileira, com destaque
a propostas legislativas voltadas ao setor, de iniciativa de Sua Excelência DSF 20/10/2010 p. 47954.
Celebração pela vitória do Senador Raimundo Colombo ao governo de Santa Catarina e agradecimentos, em sua despedida, a todos
aqueles que contribuíram para o trabalho de Sua Excelência no Senado Federal, durante os 120 dias em que, como segunda suplente,
exerceu a senatoria. DSF 11/11/2010 p. 50028.
Homenagem ao Dia do Advogado e ao do Estudante. Reflexões
acerca das relações entre o Estado e o cidadão. DSF 12/8/2010 p.
42122.

Senadora Níura Demarchi – SC

• Destaque para audiência pública realizada em Santa Catarina, com a
participação de todo o corpo de juristas e dos senadores do Estado,
para debater o novo Código de Processo Civil. Indignação com as
declarações do Presidente Lula contra o Democratas, em comício
realizado em Santa Catarina. DSF 16/9/2010 p. 45653.
• Defesa da Proposta de Emenda à Constituição 446-A, de 2009, em
tramitação na Câmara dos Deputados, que beneficia os servidores policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. DSF
21/10/2010 p. 48067.
• Manifestação contrária à aprovação de proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e aumenta o valor da hora
extra, medidas que, segundo Sua Excelência, trariam prejuízo para
o desenvolvimento do País. DSF 19/8/2010 p. 42490.
• Relato da crise que enfrentam os produtores de leite do Estado de
Santa Catarina. Redução da carga tributária de 445 produtos, por
determinação do Governador Leonel Pavan. Considerações acerca
da importância do voto para a democracia. DSF 20/8/2010 p. 42866.
• Registro da aprovação de projeto que trata da criação do medicamento genérico de uso veterinário, na Comissão de Assuntos Sociais. Reflexões acerca do regime democrático, que o Brasil vivência
desde 1985, a presença do Legislativo e a aproximação do novo
pleito eleitoral. DSF 2/9/2010 p. 44592.
• Preocupação com a violência contra a criança e o adolescente no
Brasil. DSF 9/11/2010 p. 49050.
FONTES CONSULTADAS:
Assessoria da Senadora.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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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Patrícia Lúcia Saboya Ferreira Gomes
PPS – Ceará

Profissão: Pedagoga
Nascimento: 10/10/1962, Sobral/CE
Filiação: José Saboya Neto e Maria Marly Mendes Saboya
Filhos: Lívia, Ciro e Yuri
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Pedagogia, pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza/
CE (1988).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 a 31/1/2011 – CE
Suplentes: 1o – Flávio Torres e 2o – Assis Almeida.
Eleita pelo PPS, com 1.864.404 votos (30,67% dos votos válidos).
Vice-líder do Partido Popular Socialista (2/2003) e Vice-líder do Governo (3/2003).
Coordenadora da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente (4/2003);
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos; Legislação Participativa; Serviços
de Infraestrutura; Assuntos Sociais; Relações Exteriores e Defesa Nacional; Subcomissão Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude; CPMI Exploração
Sexual; Suplente nas Comissões: Educação; Relações Exteriores e Defesa Nacional;
Constituição, Justiça e Cidadania; Subcomissão Permanente da Amazônia.

Deputada Estadual – 1o/2/1999 a 31/1/2003 – CE

Líder do PPS (1999-2003).
Comissões: Defesa do Consumidor (1999-2003); Direitos Humanos e Cidadania
(1999-2000) e Vice-Presidente (2001-2003).
Representante no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEDCA – CE (1999-2003).

Vereadora – 1o/1/1997 a 31/1/1999 – Fortaleza-CE
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Comissões: Orçamento, Finanças e Fiscalização – Presidente (1997-1999); Educação, Cultura e Desporto (1997-1999).
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Presidente da Operação Fortaleza – OPEFOR (1989-1990); Dirigente da Ação Social da Prefeitura Municipal de Fortaleza (1989-1990);
Presidente da Associação das Primeiras Damas do Estado do Ceará
(1991-1995); Presidente do Movimento de Promoção Social do Estado – MPS (1991-1995); Presidente da Comissão Intersetorial de
Ações para a Criança e Adolescente do Estado do Ceará (1991-1995);
Presidente do Conselho contra a Fome e a Miséria (1993/1995); Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara
Municipal de Fortaleza (1997-1998).
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Palestra ministrada: “A Criança no Ceará, Agentes de Saúde”, no Encontro Nacional das Esposas de Governadores pela Criança, Palácio
Iguaçú, Governo do Estado do Paraná, Curitiba/PR (1991); Palestra
ministrada: “A Situação da Saúde da Criança no Ceará”, Encontro
de Primeiras Damas do Estado, Escritório de Representações OPAS/
OMS no Brasil, Ministério da Saúde(1993); Palestra ministrada: "A Situação da Saúde da Criança no Ceará", Encontro de Primeiras Damas
dos Estados do Nordeste para Prevenção e Controle da AIDS, Ministério da Saúde, Brasília/DF (1993); Palestra ministrada: "Criança, uma
Prioridade do Governo do Ceará", II Encontro Nacional das Esposas
de Governadores pela Criança, Palácio Piratini do Rio Grande do Sul,
Governo do Estado do Rio Grande do Sul (1993); Abertura do “III
Encontro das Primeiras Damas da América e do Caribe”, chefiando a
delegação do Brasil, tema: "O Trabalho Infantil e a Família" San José,
Costa Rica (1993); Seminário preparatório da “II Conferência Íbero
– Americana de Chefes dos Estados e do Governo Federal”, Governo
do Estado do Ceará – Ministério das Relações Exteriores – Fundo das
Nações Unidas para a Infância – UNICEF; “XIX Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional”, Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional Rio de Janeiro/RJ (1987); “I Encontro Estadual de Ação
Social e Municipalização”, Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS
– Fundação da Ação Social – FAS – Associação das Primeiras Damas
(1991); Ciclo de debates sobre Ação Social, Secretaria do Trabalho
e Ação Social – SAS (1991); “II Encontro GTZ sobre Infraestrutura
Comunitária”, Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS (1991); “III
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Encontro do Projeto Pró – Renda – GTZ”, Secretaria do Trabalho
e Ação Social – SAS (1991); “II Seminário Nacional sobre Políticas
Sociais”, Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS, apoio: Frente
Social dos Estados e Municípios Brasileiros (1991); “I Encontro Cearense com Integrantes dos Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente”, Fundação Centro Brasileiro para a Infância
e Adolescente – FCBIA – Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS
/ Fundação da Ação Social – FAS (1991); “II Encontro de Liderança Comunitária de Áreas e Instituições”, Secretaria e Instituições do
Estado – Associação Comunitária – 6a Área, coordenação: Secretaria
do Trabalho e Ação Social – SAS (1991); “Encontros Regionais com
Integrantes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente”, Centro Brasileiro para Infância e Adolescente – FCBIA
– Fundação da Ação Social – FAS – Fundação Estadual do Bem-Estar
do Menor do Ceará – FEBEMCE – Secretaria do Trabalho e Ação
Social – SAS; “I Encontro de Lideranças Comunitárias de Áreas de
Integração”, Secretarias e Institutos do Estado – Associação Comunitária – 5a Área, Coordenação: Secretaria do Trabalho e Ação Social
– SAS; “I Seminário de Avaliação do Projeto da Capacitação de Educadores Infantis”, Secretaria do Trabalho e Ação Social- SAS, apoio:
Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (1991); Retorno
Área V e II (1992); Chefiando a delegação do Brasil no “Seminário
de Prevenção às Drogas e Elaboração de Projetos”, órgão promotor:
USAID, New Hampshire/Boston (1992); Retorno Área VIII (1992);
“IV Encontro de Lideranças Comunitárias – Área 4”, Secretaria do
Trabalho e Ação Social – SAS (1992); Retorno Área IV (1992); “A
Comunicação na Prevenção ao Abuso de Drogas”, Fundação Centro
Brasileiro para a Infância e Adolescência – FCBIA – Secretaria do
Trabalho e Ação Social – SAS – Conselho Estadual da Criança e do
Adolescente – Secretaria da Educação – SEDUC/USAID (1992); “IV
Fórum Nacional de Gerontologia”, Associação Cearense Pró-Idoso,
apoio: Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS (1992); “VII Encontro de Lideranças Comunitárias – Área 7”, Secretaria do Trabalho
e Ação Social – SAS (1992); “Encontro de Avaliação e Planejamento
da Comissão Intersetorial das Ações Relacionadas com a Criança e o
Adolescente”, Comissão Intersetorial das Ações Relacionadas com a
Criança e o Adolescente (1992); “III Encontro de Lideranças Comunitárias – Área 8”, Secretaria do Trabalho e Ação Social – SAS (1992);
Retorno Área VII (1992); “Seminário Nacional de População e Desenvolvimento”, participação: palestra de abertura, Fórum Nacional
de Presidentes de Conselhos – Secretaria da Condição do Direito da
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Mulher – Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, Colonial Praia
Hotel (1993); “Encontro com Integrantes do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente”, Fundação Centro Brasileiro
para Infância e Adolescência – FCBIA – Secretaria do Trabalho e Ação
Social – SAS – Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.

320

PRONUNCIAMENTOS:
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DCN 13/3/2003
p. 255.
• Discurso de estreia de Sua Excelência destacando a intenção de
contribuir na luta contra a miséria no País, sobretudo no Ceará.
DSF 27/3/2003 p. 4816.
• Entrega da segunda premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz. DSF 28/3/2003 p. 4932.
• Comemoração do Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril último, que
teve como tema o debate sobre a relação entre o meio ambiente e a
qualidade de vida das crianças. DSF 11/4/2003 p. 7203.
• Considerações sobre a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e
do Adolescente. DSF 17/4/2003 p. 8184.
• Interpelação ao Ministro de Estado da Justiça, Sr. Marcio Thomaz
Bastos. DSF 25/4/2003 p. 8559.
• Criação, nesta Casa, hoje, de CPI destinada a investigar a exploração
sexual de crianças e adolescentes. DCN 15/5/2003 p. 470.
• Necessidade de um combate mais efetivo ao trabalho infantil doméstico. DSF 16/5/2003 p. 11389.
• Dia Internacional de Luta contra a Mortalidade Materna. DSF
29/5/2003 p. 13391.
• Reflexão sobre as conquistas e desafios do trabalho infantil no País,
a propósito do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. DSF
12/6/2003 p. 15107.
• Registra a entrega a ONU do relatório governamental brasileiro
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher. DSF 2/7/2003 p. 16789.
• Solicitação de apoio às autoridades que investigam dois casos de
abuso sexual de adolescentes e crianças na cidade de Porto Ferreira/
SP e em Campo Grande/MS. Julgamento, hoje, dos acusados pela
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morte e emasculação de meninos em Altamira/PA, entre 1989 e
1992 (como Líder). DSF 28/8/2003 p. 25154.
Relato dos trabalhos realizados na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a exploração sexual de crianças e adolescentes. DSF 26/9/2003 p. 29092.
Comemoração, hoje, dos 94 anos de existência do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Necessidade de
viabilizar o fortalecimento e a reorganização do DNOCS. DSF
22/10/2003 p. 33082.
Contribuição para o combate à pobreza e à exclusão social com a
celebração, no último dia 25, do Dia Nacional de Mobilização pelo
Registro de Nascimento. DSF 29/10/2003 p. 34078.
Transcurso, no último dia 23 de outubro, do sesquicentenário do
historiador cearense João Capistrano de Abreu. DSF 31/10/2003
p. 34503.
Homenagem de pesar pelo falecimento da professora, jornalista,
romancista, cronista, teatróloga e acadêmica Rachel de Queiroz.
DSF 5/11/2003 p. 34868.
Comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher. DCN de 26/11/2003 p. 2855.
Contrária à redução da maioridade penal. DSF de 8/12/2003 p.
40306.
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. 242.
Falta de qualidade do ensino público, destacando o fenômeno do
analfabetismo infantil. DSF 25/3/2004 p. 8431.
Transcurso, hoje, do vigésimo quinto aniversário de morte do ex-deputado estadual cearense José Paulino de Aguiar Rocha. DSF
7/4/2004 p. 9603.
Cobra do Governo Federal e do Congresso Nacional ações concretas contra a exploração sexual infanto-juvenil. Apresentação de
resultados da comissão mista incumbida de investigar a exploração
sexual infanto-juvenil, em que foram definidas metas para a ado-
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ção de políticas oficiais de preservação da criança e do adolescente
brasileiros. DSF 13/5/2004 p. 13961.
Viagem oficial realizada à Espanha, Itália e França, a convite do
Fundo das Nações Unidas – Unicef, oportunidade em que fez exposições sobre a experiência da Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Comemoração da Semana
Nacional da Amamentação, no período de 13 a 18, criada numa
parceria entre o Unicef e a Aliança Mundial pelo Aleitamento Materno (Waba). DSF 7/10/2004 p. 31645.
Transcrição de reportagem veiculada pelo Globo Repórter e publicada no site da Rede Globo, intitulada "Mergulho na realidade das
crianças". DSF 5/11/2004 p. 35205.
Defesa da adesão aos preceitos traçados pela Convenção sobre os
Direitos da Criança, das Nações Unidas, estabelecidos há 15 anos.
DSF 16/12/2004 p. 43763.
Necessidade da expansão das refinarias de petróleo no Nordeste
brasileiro. DSF 18/3/2005 p. 5258.
Considerações sobre o pontificado do Papa João Paulo II. Chacina cometida na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na última
quinta-feira (como Líder). DSF 6/4/2005 p. 7400.
Transcurso dos 279 anos de Fortaleza/CE. DSF 14/4/2005 p. 9139.
Comemoração do Ano da Mulher Latino-Americana e Caribenha,
em 2005. DSF 29/4/2005 p. 12745.
Comemoração ao Dia Mundial pela Erradicação do Trabalho Infantil. DSF 11/6/2005 p. 19361.
Reitera confiança na condução do País pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Posicionamento favorável à aprovação da reforma
política. Críticas ao autoritarismo dos dirigentes do PPS que cancelaram a filiação de S. Exa ao partido. DSF 17/6/2005 p. 20115.
Abordagem da questão do referendo acerca do desarmamento, no
próximo dia 23 de outubro. DSF 19/10/2005 p. 35350.
Apelo pela urgente aprovação da reforma política brasileira. DSF
20/10/2005 p. 35484.
Questão de ordem referente a decretação da perda do mandato do
Senador João Capiberibe. DSF 26/10/2005 p. 36187.
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• Manifestação em defesa das crianças e adolescentes, por ocasião
da elaboração do Orçamento da União. DSF 10/11/2005 p. 38695.
• Apelo à aprovação de projeto de lei de sua autoria, que prevê a
ampliação da licença maternidade de quatro para seis meses. DSF
19/11/2005 p. 40288.
• Homenagem ao embaixador do Brasil em Portugal, Antônio Paes
de Andrade, pela realização, em 30 de novembro último, de conferência na Universidade Nova de Lisboa, sobre as relações entre o
Brasil e Portugal e as perspectivas no contexto da globalização. DSF
13/12/2005 p. 43973.
• 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. 563.
• Defesa de projeto de lei do Senado, de autoria de S. Exa, que regulamenta o repasse para o Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente de verbas de desvios dos cofres públicos recuperadas.
DSF 20/1/2006 p. 1170.
• Voto de congratulações ao jornalista Edilmar Norões. DSF 2/2/2006
p. 2749.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e entrega dos Diplomas 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. 488.
• Considerações sobre a escolha do Governador Geraldo Alckmin
para concorrer a Presidência da República. DSF 15/3/2006 p. 7877.
• Comentários sobre matéria divulgada pelo programa Fantástico de
ontem, na Rede Globo de Televisão, que abordou a situação de
crianças envolvidas com o tráfico. DSF 21/3/2006 p. 8739.
• Considerações sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb) (como Líder). DSF 9/6/2006 p. 19830.
• Balanço sobre o andamento do Projeto, de autoria de S. Exa, que
tramita no Senado Federal que trata sobre a ampliação da licença
maternidade as trabalhadoras da iniciativa privada. DSF 28/6/2006
p. 21709.

323

Senadora Patrícia Saboya – CE
324

• Considerações sobre a falta de controle de práticas criminosas de
pedofilia na rede mundial de computadores. DSF 7/9/2006 p. 28550.
• Preocupação com a questão do emprego e da geração de renda,
que constituem o principal caminho para a inclusão social. DSF
7/9/2006 p. 28577.
• Homenagem à Senadora Heloísa Helena pela forma como se dedicou à campanha como candidata à Presidência da República. Comentários a estudo da ONU que trata da questão da violência praticada contras as crianças e adolescentes. DSF 19/10/2006 p. 32514.
• Considerações sobre os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2005. DSF 19/10/2006 p. 32538.
• Congratulações à senadora Ana Júlia Carepa, candidata eleita governadora do Estado do Pará. DSF 8/11/2006 p. 99817.
• O desemprego entre os jovens brasileiros. DSF 10/11/2006 p. 34262.
• Homenagem póstuma ao Senador Ramez Tebet. Centenário de
morte do escritor cearense Domingos Olimpio. DSF 23/11/2006
p. 35263.
• Homenagem aos evangélicos pelo Dia do Evangélico. DSF
1o/12/2006 p. 36411.
• Registro do lançamento do Prêmio Tim Lopes de Investigação Jornalística, importante contribuição para a causa do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Considerações sobre
o relatório "Situação Mundial da Infância 2007", divulgado pelo
UNICEF. DSF 20/12/2006 p. 39275.
• Indignação com o triste episódio ocorrido no Rio de Janeiro, que
vitimou o menor João Hélio. DSF 14/2/2007 p. 1916.
• Comemoração dos 25 anos do Programa Antártico Brasileiro –
PROANTAR. DSF 14/3/2007 p. 4874.
• Cobrança ao presidente Lula de promessa feita em visita ao Ceará,
de que o estado seria escolhido para sediar siderúrgica, de acordo
com o projeto Ceará Steel. DSF 14/6/2007 p. 19498.
• Cobrança ao presidente Lula para agilizar a implantação de siderurgica no Ceará/CE. DSF 15/6/2007 p. 19887.
• Apelo ao Governo Federal em favor da implantação do plano de
cargos e salários dos servidores do Ministério da Cultura. DSF
17/8/2007 p. 27843.
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• Homenagem pelo transcurso do Dia do Vereador, em primeiro de
outubro. DSF 3/10/2007 p. 33678.
• Registro da celebração, pela primeira vez no Brasil, da Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância, entre os dias
12 e 18 de outubro deste ano. DSF 18/10/2007 p. 36294.
• Exigência de punição aos culpados pela prisão da adolescente de 15
anos de idade, em cela com 20 homens, no Estado do Pará. DSF
1o/12/2007 p. 42680.
• Pede um voto de aplauso e transcrição nos Anais do Senado de uma
série de reportagens publicadas pelo jornal O Globo sobre a questão
dos adolescentes infratores intitulada "Dimenor – Os adultos de
hoje", tema da maior relevância para o destino do nosso País. DSF
12/12/2007 p. 44798.
• Aplauso para o "Projeto Trevo de Quatro Folhas", implantado em
2001 pela Prefeitura de Sobral-CE, visando o combate à mortalidade
infantil e materna. DSF 20/2/2008 p. 3143.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às agraciadas Alice Editha Klausz,
Rose Maria Gevara Muraro, Mayana Zatz, Maria dos Prazeres de
Souza e Jandira Feghali. Homenagem à Sra. Therezinha Zerbini e,
in memoriam, à Sra. Leocádia Prestes. DCN 12/3/2008 p. 102.
• Comemoração dos oitenta anos de fundação do jornal O Povo. DSF
12/3/2008 p. 5092.
• Crítica à proposta de redução da maioridade penal. Alerta pela
necessidade de melhorar a qualidade da educação no País. DSF
13/3/2008 p. 5425.
• Sessão Solene destinada a reverenciar a memória do Cardeal Dom
Aloísio Lorscheider, ex-Arcebispo de Fortaleza e de Aparecida do
Norte. DCN 14/3/2008 p. 631.
• Solicita ao Senador Mão Santa que retire a expressão usada em seu
discurso, baseada no livro Mein Kampf, que pode ser mal compreendida como desrespeito as mulheres. DSF 3/4/2008 p. 7787.
• Homenagem à Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, pelo
trabalho destacado na responsabilidade social. DSF 3/4/2008 p. 7811.
• Reflexão sobre questões que envolvem direitos das crianças e adolescentes. DSF 23/4/2008 p. 10443.
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• Homenagem de pesar pelo falecimento do Professor Ícaro de Sousa
Moreira, Reitor da Universidade Federal do Ceará. DSF 23/4/2008
p. 10480.
• Repúdio aos abusos e assassinatos praticados contra as crianças no
País. DSF 24/4/2008 p. 10640.
• Comemoração dos 50 anos de fundação da Rádio Dragão do Mar,
de Fortaleza. DSF 24/4/2008 p. 10700.
• Voto de pesar pelo falecimento do presidente do jornal O Povo,
Demócrito Rocha Dummar. DSF 1o/5/2008 p. 11256.
• Homenagem a Yolanda Vidal Queiroz e reverência à memória de
Edson Queiroz. Homenagem póstuma ao Senador Jefferson Péres.
DSF 4/6/2008 p. 18078.
• Comemoração dos dezoito anos de vigência da Lei 8.069, de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente. DCN 11/7/2008 p. 1297.
• Apelo pela votação do Projeto de Lei da Câmara 128, de 2008-Complementar, que reestrutura as microempresas e cria a figura jurídica
do microempreendedor individual. DSF 4/12/2008 p. 49863.
• Relato sobre a audiência pública realizada hoje na Comissão de
Assuntos Sociais, cujo tema central foi o Projeto de Prevenção da
Transmissão Materno-Fetal do Vírus da AIDS, implantado em Angola a partir de 2002. DSF 11/12/2008 p. 51181.
• Preocupação com a situação da juventude no Brasil. DSF 17/12/2008
p. 53260.
• Cumprimenta a nova Mesa Diretora. DSF 4/2/2009 p. 45.
• Assume o cargo de Quarta Secretaria da Mesa Diretora do Senado.
DSF 5/2/2009 p. 76.
• Homenagem a Patativa do Assaré. DSF 5/3/2009 p. 3924.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ruth Corrêa Leite
Cardoso (in memoriam), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, Sônia
Maria Amaral Fernandes Ribeiro, Elisa Lucinda Campos Gomes,
Lily Monique de Carvalho Marinho e Neide Viana Castanha. DCN
6/3/2009 p. 319.
• Registro de trabalho realizado há vinte anos por artistas cearenses.
Homenagem a todos os humoristas do Brasil pelo transcurso do Dia
do Humorista, no próximo dia 12 de abril. DSF 2/4/2009 p. 8322.
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• Manifestação sobre o drama da exploração sexual de crianças e adolescentes, que continua acontecendo em todo o país (como Líder).
DSF 8/4/2009 p. 9862.
• Homenagem aos vinte anos de fundação da Associação dos Jovens
Empresários de Fortaleza – AJE. DSF 21/5/2009 p. 18262.
• Parabeniza o empresário Eduardo Machado que toma posse como
presidente da Conaje, e Vanessa Rouvier por ser a primeira mulher
a assumir a presidência do Movimento Jovem Empresarial no Rio
de Janeiro. DSF 21/5/2009 p. 18271.
• Agradece a presença de todos e encerra a sessão especial em homenagem aos vinte anos da Associação de Jovens Empresários de
Fortaleza – AJE. DSF 21/5/2009 p. 18273.
• Considerações sobre as principais conclusões do relatório Situação
da Infância e da Adolescência Brasileira 2009 – O Direito de Aprender: Potencializar Avanços e Reduzir Desigualdades, produzido pelo
Unicef. DSF 25/6/2009 p. 27024.
• Homenagem ao dia do Conselheiro Tutelar. DSF 19/11/2009 p.
60264.
• Análise da nova Lei da Adoção, aprovado em julho deste ano, sendo
sancionada em agosto. Comemoração pelos 20 anos da Convenção
sobre os Direitos da Criança, completados no dia 20 de novembro
último, cujo texto foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, em 1989. DSF 25/11/2009 p. 61757.
• Preocupação com a disseminação do crack no Brasil. Proposta de
criar um movimento nacional para combater as drogas, ressaltando
a importância da polícia, da justiça, dos profissionais de saúde, de
assistência social e da família no tratamento dos dependentes de
crack. DSF 26/11/2009 p. 61829.
• Cumprimentos ao Senador Gilvam Borges pelo seu pronunciamento. Preocupação com a banalização da violência no País. Referência a
violência contra a mulher. Destaque para a necessidade de se investir
em educação de qualidade desde a primeira infância, numa cruzada
contra a violência. DSF 11/12/2009 p. 66531.
• Manifestação de pesar pelo falecimento de Neide Castanha. DSF
4/2/2010 p. 813.
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• 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. 3985.
• Homenagem à Embrapa por ocasião da passagem de seus 37 anos
de existência. DSF 13/5/2010 p. 20429.
• Comemoração pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da
Paraíba de punir com multa acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. DSF 24/6/2010 p. 31074.
• Homenagem pelo transcurso dos 20 anos de existência da Fundação
Abrinq. DSF 11/11/2010 p. 50158.
• Homenagem à escritora cearense Rachel de Queiroz, por ocasião
do centenário do seu nascimento. DSF 19/11/2010 p. 51125.
• Registro dos 20 anos de existência oficial do Sindicato da Habitação do Estado do Ceará, associação patronal com representação em
todo o Estado. Registro de pesar pelo desaparecimento do escritor
cearense Moacir Costa Lopes. DSF 2/12/2010 p. 54919.
PROPOSIÇÕES:
PEC 32/2008, de 10/7/2008 – Altera o § 4o do art. 225 da Constituição
Federal para incluir a caatinga entre os ecossistemas que constituem
patrimônio nacional.
PLS 39/2010, de 24/2/2010 – 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,
para determinar que os planos diretores sejam elaborados com base
em cartas geotécnicas.
PLS 196/2009, de 14/5/2009 – Acrescenta na Lei no 11.350, de 5 de
outubro de 2006, os artigos 9o-A a 9o-C, para instituir o piso salarial
profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate às Endemias.
PLS 284/2009, de 24/6/2009 – Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, para limitar as hipóteses de dispensa de licitação.
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PLS 227/2008, de 5/6/2008 – Define práticas preventivas nos cuidados
com a saúde, estabelece normas para atendimento médico da criança
e do adolescente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

PLS 269/2008, de 2/7/2008 – Dispõe sobre incentivos às Políticas
Públicas de Juventude executadas pelas entidades privadas sem fins
lucrativos.
PLS 323/2008, de 27/8/2008 – Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional".
PLS 464/2008, de 2/12/2008 – Acrescenta o art. 1.124-B à Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para autorizar
pedidos de separação e divórcio por meio eletrônico.
PLS 90/2008, de 25/3/2008 – Inclui parágrafo no art. 48 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para estabelecer gratuidade para a
expedição e revalidação de diplomas.
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PLS 228/2008, de 5/6/2008 – Define práticas preventivas nos cuidados com a saúde, estabelece normas para atendimento médico da
criança e do adolescente no âmbito dos planos e seguros privados de
assistência à saúde.

PLS 481/2007, de 16/8/2007 – Complementar – Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para modificar o regime de
tributação incidente sobre as creches e pré-escolas no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
PLS 598/2007, de 17/10/2007 – Altera o art. 12 da Lei no 9.656, de 3
de junho de 1998, para incluir a cobertura da assistência nutricional
pelos planos privados de assistência à saúde.
PLS 665/2007, de 21/11/2007 – Institui a estabilidade provisória ao
empregado cujo contrato de trabalho não foi formalizado oportunamente e estabelece diretrizes para a fiscalização do trabalho com vistas
à erradicação do trabalho irregular.
PLS 666/2007, de 21/11/2007 – Regulamenta a licença-paternidade a
que se refere o inciso XIX, do art. 7o, da Constituição Federal.
PLS 698/2007, de 5/12/2007 – Cria o Programa Nacional de Educação Infantil para a Expansão da Rede Física (PRONEI), dispõe sobre
financiamento para construir e equipar unidades de ensino infantil,
altera a lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e dá outras providências.
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PLS 725/2007, de 19/12/2007 – Acrescenta parágrafos ao art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1943, para dispor sobre gorjetas pagas aos garçons e dá
outras providências.
PLS 311/2006, de 21/11/2006 – Altera a Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995, para conferir à Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação a atribuição de deliberar sobre a política de livro
didático e colaborar na sua execução.
PLS 281/2005, de 10/8/2005 – Cria o Programa Empresa Cidadã,
destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão
de incentivo fiscal.
PLS 287/2005, de 16/8/2005 – Insere § 3o no art. 27 da Lei no 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, para obrigar a pessoa jurídica a beneficiar,
também, projeto cultural de outra instituição ao realizar doação ou
patrocínio a projeto cultural de instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador.
PLS 393/2005, de 24/11/2005 – Dispõe sobre a destinação dos valores
havidos ilicitamente pelos agentes públicos e recuperados pelas pessoas jurídicas de direito público ao Fundo Nacional para a Criança e
o Adolescente.
PLS 191/2004, de 23/6/2004 – Acrescenta parágrafo ao art. 2o da Lei
no 8.560, de 29 de dezembro de 1992. (Dispõe sobre a competência
do juízo da Vara da Família, assegurado o segredo de família, relativas
à investigação de paternidade de filhos havidos fora do casamento).
PLS 192/2004, de 23/6/2004 – Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, de modo
a aumentar o período máximo de percepção do seguro no caso de
trabalhador portador de deficiência física.
PLS 313/2004, de 4/11/2004 – Dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Teatro para a Infância e Juventude", a ser comemorado anualmente no dia 20 de março.
PLS 314/2004, de 4/11/2004 – Dá nova redação ao § 2o do art. 46 e
ao caput do art. 52 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente, sobre adoção internacional.
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PLS 315/2004, de 4/11/2004 – Inclui nos currículos do ensino fundamental conteúdo obrigatório que trate dos direitos das crianças e
adolescentes, e dá outras providências.

PLS 490/2003, de 25/11/2003 – Dispõe sobre a difusão por órgãos
públicos dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de mulheres, crianças e adolescentes.
PLS 491/2003, de 25/11/2003 – Altera o § 1o do artigo 225 do DecretoLei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, para estabelecer hipótese de
ação pública.
PRS 23/2006, de 15/3/2006 – Acrescenta parágrafos ao art. 43 do
Regimento Interno do Senado Federal, para dispor sobre as licenças
à gestante, ao adotante e paternidade.
RQN 31/2004, de 2/12/2004 – Requerem, nos termos da Norma estabelecida pela Presidência na Sessão Conjunta do dia 11 de novembro
de 1991, a criação de uma comissão mista temporária, composta de
três Deputados e três Senadores, para acompanhar até 15 de dezembro
de 2005, conforme dispõe a Lei no 10.001, de 2000, as providências
solicitadas pelo Relatório Final no 1, de 2004-CN, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada através do Requerimento no 2, de
2003-CN, com a finalidade de investigar as situações de violência e
redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.
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PLS 489/2003, de 25/11/2003 – Determina o registro do Índice Apgar
no prontuário do recém-nascido e no cartão da criança.

RQS 26/2010, de 3/2/2010 – Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento
da ativista social em defesa dos direitos de crianças e adolescentes
Neide Castanha.
RQS 506/2010, de 12/5/2010 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro
de Estado da Fazenda, informações do âmbito da Receita Federal,
sobre a quantidde e quais são as empresas que aderiram ao Programa
Empresa Cidadã, criado pela Lei no 11.770, de 2008.
RQS 480/2009, de 29/4/2009 – Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial,
no dia 20 de maio de 2009, destinada à comemoração dos vinte anos
de fundação da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza.
331

Senadora Patrícia Saboya – CE

RQS 809/2009, de 1o/7/2009 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do
Professor, Médico e Deputado Federal José Aristodemo Pinotti.
RQS 878/2009, de 15/7/2009 – Requer, nos termos do artigo 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para tratamento
de saúde por 122 dias, contados a partir do dia 17 de julho de 2009.
SF RQS 1040/2008 de 27/8/2008 – Requerem, nos termos do art.
154, § 5o e 199 do Regimento Interno do Senado Federal, realização
de sessão especial em comemoração aos 30 anos de existência da TV
Cidade de Fortaleza.
RQS 114/2008, de 14/2/2008 – Requerem, nos termos dos artigos 154,
§ 5o, e 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
sessão especial no dia 6 de março de 2008, em comemoração aos 80
anos de fundação do jornal O Povo.
RQS 150/2008, de 21/2/2008 – Requerem, em adendo ao Requerimento no 114, de 2008, que a data da sessão especial destinada a
comemorar os 80 anos de fundação do jornal O Povo, anteriormente
marcada para o dia 6 de março, seja remarcada para o dia 11 de março
de 2008.
RQS 358/2008, de 1o/4/2008 – Solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado no 24, de 2008, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
RQS 514/2008, de 30/4/2008 – Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Presidente do jornal O Povo, Demócrito
Rocha Drummar, com apresentação de condolências à família.
RQS 1436/2007, de 11/12/2007 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentada congratulação
ao jornal O Globo e à equipe responsável pela produção e edição da
série de reportagens intitulada "Dimenor – Os adultos de hoje", que
traça um retrato preciso e contundente dos jovens que responderam
aos mais de cinco mil processos abertos na Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro no ano de 2000.
RQS 919/2007, de 16/8/2007 – Requer, nos termos do art. 50, § 2o,
da Constituição Federal, e dos arts. 216 e 217, ambos do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de
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RQS 848/2006, de 24/7/2006 – Requerem, em conformidade com
o disposto no art. 43, § 6o do Regimento Interno, com a redação
dada pela Resolução no 30, de 2006, seja considerada como licença à
adotante os dias 23, 24, 25, 30 e 31 de maio; 1, 13, 14, 20, 21 e 22 de
junho; 10, 11 e 12 de julho de 2006, requer ainda seja considerada
como licença à adotante de 46 (quarenta e seis) dias, a partir de 13 de
julho de 2006.
RQS 85/2006, de 31/1/2006 – Requer, nos termos do art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, seja registrado, nos Anais do
Senado Federal, voto de aplauso ao colunista político do jornal Diário
do Nordeste Edilmar Norões, pelos 50 anos de exercício profissional
dedicados à sociedade cearense, assim como requeiro seja dado conhecimento desta homenagem ao jornal Diário do Nordeste e à família
do jornalista.
RQS 727/2005, de 28/6/2005 – Requer, nos termos do inciso II, a
do Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
desempenhar missão, na qualidade de integrante do Comitê de Coordenação das Mulheres Parlamentares, instituído pela 1a Conferência
Mundial das Mulheres Parlamentares para a Tutela da Criança e do
Adolescente, cuja reunião será realizada em Genebra – Suíça, no dia
11 de julho de 2005, comunica que estará ausente do País no período
de 7 a 15 de julho de 2005.
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Estado da Justiça, informações atinentes à investigação feita pela Polícia Federal, na Ceara Steel.

RQS 1.184/2004, de 24/8/2004 – Requer, nos termos do inciso II, a,
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para visitar os Comitês do Unicef em Madri (Espanha), Paris
(França), e o Centro de Estudos e Pesquisas do Unicef, em Florença
(Itália), no período de 1o a 10 de setembro de 2004.
RQS 1.292/2004, de 7/10/2004 – Requer, nos termos do inciso II, a,
do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para participar, como palestrante, da Conferência Mundial das
Mulheres parlamentares para a tutela da Criança e do Adolescente em
Roma (Itália), no período de 17 e 18 de outubro de 2004.
RQS 1371/2004, de 4/11/2004 – Requer, com base no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado voto de
aplauso à equipe responsável pela produção da reportagem veiculada
no Globo Repórter, intitulada "Mergulho na realidade das crianças".
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RQS 370/2004, de 30/3/2004 – Requer, nos termos do artigo 222
do Regimento Interno, voto de aplauso ao Senhor Francisco Bazílio
Cavalcante, zelador, funcionário da Infraero a serviço no Aeroporto
Internacional de Brasília, que no dia 8 de março de 2004, encontrou
num dos banheiros do aeroporto US$10,000.00 (dez mil dólares)
em espécie. E de imediato, entregou ao Setor de Achados e Perdidos
daquele Aeroporto.
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RQS 868/2003, de 25/9/2003 – Requer, como Presidente da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento no 2/2003CN (CPMI da exploração Sexual), que a Mesa do Senado Federal, por
intermédio da Procuradoria Parlamentar, adote as medidas judiciais e
extrajudiciais necessárias à defesa da imagem do Senado Federal, do
Congresso Nacional, da CPMI da Exploração Sexual, e de Sua Excelência, perante a sociedade, em face de notícia de crime de injúria
praticado pelo ex-Deputado Estadual de São Paulo Dorival Braga,
durante programa de rádio transmitido pela rádio Porto FM em 21
de setembro de 2003.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em:
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2011.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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.
ELEIÇÕES 2002. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/eleicoes/
eleicoes2002/index.html>. Acesso em: nov. 2002.
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora
Patrícia Gomes. Brasília, 2002- (Fotografia e informações coletadas
pela Subsecretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete
da Senadora).

Regina Assumpção
Regina Maria d’Assumpção
PTB – Minas Gerais

Nascimento: 15/5/1951, Ouro Preto/MG
Filiação: Geraldo José de Assumpção e Maria José de Assumpção
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Jornalismo, pela Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte, Belo Horizonte/MG.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 8/5/1996 a 12/4/1998 – MG
Suplente do Senador Arlindo Porto.
Titular nas Comissões: Serviços de Infraestrutura; Constituição, Justiça e Cidadania; Especiais: Regimento Interno; Corredor Centroleste; CPI destinada a investigar as causas dos recentes acidentes aeroviários e as condições de manutenção
das aeronaves nacionais; Suplente nas Comissões: Especiais: Código de Trânsito;
Externa Serra Pelada; Rádio e TV; Nordeste; Desenvolvimento da Amazônia; CPMI
Trabalho Infantil.
Vice-líder do PTB 1997/1998.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
III Encontro Empresarial das Américas e III Reunião de Ministros de
Comércio das Américas (instalação da ALCA), Belo Horizonte /MG
(13 e 17/5/1997).
MISSÕES NO EXTERIOR:
12a Sessão da Assembleia Geral da Organização Mundial de Turismo
– OMT, Turquia (15/10 e 7/11/1997); Delegada na Representação
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Brasileira, da 96a Conferência Interparlamentar, Pequim, China (16/9
a 3/10/1995).
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PRONUNCIAMENTOS:
• Alertando as autoridades sobre a situação de abandono e descaso
em que se encontra a população de idosos no País. DSF 27/7/1996
p. 13287.
• Anunciando a apresentação, em breve, de projeto de lei fixando
critérios para uso e repartição dos recursos resultantes da venda da
participação da união na Vale do Rio Doce. Garantindo indenização
para os estados pela exaustão de suas reservas minerais e pelos danos
ambientais. DSF 30/8/1996 p. 15256.
• Crescente elevação da idade média da população brasileira e mundial. Preocupação de Sua Excelência com o idoso. Publicado DSF
14/3/1997 p. 5665.
• Solicitando a criação no Senado Federal de um grupo de trabalho para analisar em profundidade e com urgência a legislação, e
executar reformas indispensáveis para a reestruturação da polícia
militar no país, principalmente visando a sua desmilitarização. DSF
5/4/1997 p. 7103.
• Indignação com o bárbaro crime ocorrido em Brasília, cometido por
cinco jovens de classe média, que queimaram vivo o índio pataxó
Galdino. DSF 23/4/1997 p. 8295.
• Dia das Mães. Comentando propostas de sua autoria com vista a
melhorar a situação dos menores carentes, abandonados ou delinquentes. A primeira autoriza o trabalho em período integral por
parte do menor infrator; a segunda transforma em hedionda a utilização de menores para o crime ou beneficiar de atividade criminal
de jovens inimputáveis. DSF 9/5/1997 p. 9288.
• Congratulando-se com o Senador Beni Veras pelo trabalho realizado
na relatoria da Reforma da Previdência, destacando o acolhimento
parcial e total de emendas de sua autoria. DSF 25/7/1997 p 15129.
• Cumprimentando o Senador Valmir Campelo pela aprovação
unânime de seu nome na Comissão de Assuntos Econômicos
para a função de Ministro do Tribunal de Contas da União. DSF
15/10/1997 p. 21966.

PROPOSIÇÕES:
PLS 91/1998, de 8/4/1998 – Institui o Conselho Federal do Secretariado – CFSEC, e os conselhos regionais de secretariado – CRSEC;
dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional e dá outras providências.
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• Transcurso, amanhã, 12 de dezembro, do centenário da cidade de
Belo Horizonte. DSF 12/12/1997 p. 27956.
• Expectativa diante da convenção estadual do Partido Trabalhista
Brasileiro em Minas Gerais, no fim de semana próximo, em Belo
Horizonte/MG. Instalação da Comissão Provisória do PTB Mulher,
organização subpartidária que se destina ao estímulo à participação
feminina na política. DSF 10/1/1998 p. 360.
• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. DSF 11/3/1998 p.
3780.
• Despedida de Sua Excelência do Senado Federal, tendo em vista a
reassunção do Senador Arlindo Porto. DSF 9/4/1998 p. 6267.

PEC 10/1997, de 14/3/1997 – Altera dispositivos da Constituição
Federal relativos ao trabalho do menor.
PLS 42/1997, de 19/3/1997 – Altera dispositivos da Lei 8.069, de 13
de julho de 1990.
PLS 143/1996, de 27/6/1996 – Define a função e o mercado de trabalho do securitário e dá outras providências.
PLS 194/1996, de 5/9/1996 – Altera a Lei 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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 Legislativas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
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BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
br> Acesso em dezembro de 2003.
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Rosalba Ciarlini

Rosalba Ciarlini Rosado
PFL – Rio Grande do Norte

Profissão: Médica
Nascimento: 26/10/1952, Mossoró/RN
Filiação: Clóvis Monteiro Ciarlini e Maria Conceição da Escócia
Ciarlini
Cônjuge: Carlos Augusto de Sousa Rosado
Filhos: Lorena, Carlos Eduardo, Karla e Marlos
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Medicina pela Universidade Federal do RN – UFRN.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2007 a 28/12/2010- RN
Suplentes: 1o – Garibaldi Alves e 2o – Ivonete Dantas Silva.
Eleita pela coligação Vontade Popular (PMDB/PFL/PP/PTN) com 645.869 votos
(44,18% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Educação (6/2/2007); Desenvolvimento Regional e Turismo
(6/2/2007); Assuntos Sociais (6/2/07); Suplente nas Comissões: Serviços de Infraestrutura (6/2/07); Relações Exteriores e Defesa Nacional (6/2/07); Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (8/2/07); Agricultura e Reforma Agrária (6/2/07).

Prefeita – 2001 a 2004 – Mossoró – RN
Prefeita – 1997 a 2000 – Mossoró – RN
Prefeita – 1989 a 1992 – Mossoró – RN

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Diretora da Comunidade de Saúde de Mossoró (1978-1988); Presidente da Unimed Mossoró; Superintendente da Unimed Mossoró.
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Membro: Diretoria da Associação de pediatria do RN; Defesa Civil
do Município de Mossoró; Presidente da Defesa Civil do Município
de Mossoró.
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
4o Congresso Internacional Sobre Planejamento e Gestão Ambiental
de Centros Urbanos, ECO URBES, 2002, Florianópolis/SC; Seminário de Marketing Político Eleitoral 5a edição Nordeste, Natal/RN;
Certificado Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford, pela participação no Programa Gestão Pública e Cidadania – Ciclo de Premiação
2003, com o Programa Municipal de Apoio a Cadeia Produtiva da
Caprinovinocultura; Simpósio sobre Municípios e Reforma Tributária, Promovido pela Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, Brasília/DF (1989); II Congresso de Secretários Municipales de
Salud de Las Americas, Havana/Cuba (1997); Certificado 1a Jornada
Médica Regional de Mossoró (1975); Certificado, Curso Atualização
RN Pediatria, Natal (1976); Certificado Curso Atualização Anátomo-Histológica no Sistema Nervoso, João Pessoa (1971); Certificado
Curso Radiologia Pediátrica, Rio de Janeiro (1974); Certificado, Curso
Meningite, Natal (1975); Certificado, Curso Emergências, Técnicas
Modernas, PB (1974); Certificado I Curso de Prevenção de Câncer,
J. Pessoa (1974); Certificado II Simpósio de Toxicologia, J. Pessoa
(1974); Certificado I Seminário de Análises Clínicas da Paraíba, João
Pessoa (1974); Certificado, Ciclo de Conferências sobre “Fisiopatologia Cervical Uterina” Natal (1976); Certificado, I Seminário de
psicologia e Humanização, J. Pessoa (1974); Certificado, IX Jornada
Médica, Natal (1976); Certificado, Atualização em Pediatria, Natal
(1976); Certificado, II Jornada Médica Regional de Mossoró (1976);
Certificado, I Jornada de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró (1977).
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Certificados: União Brasileira de Divulgação, UBD/SP, reconhece a
administração municipal de Mossoró/RN como uma das melhores
do Brasil (2002); Participação da VI Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios; Participação no Encontro Estadual de Vereadores do Rio
Grande do Norte (2005); Patronese da Turma Concluinte 2002 do
Curso de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, da
Universidade Potiguar (UnP); Patronese da Turma Concluinte 2005
do Curso de Psicologia da Universidade Potiguar (UnP); Comendas:
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Honra ao Mérito, Central da Unidade Comunitária, CUC e FECEB,
Mossoró/RN; Relevante contribuição na qualificação dos produtores
rurais do RN, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Natal/RN (2002); SENAI Mossoró/RN (2004); Destaque Nacional
em Planejamento e Gestão Ambiental (2002); Diplomas: Honra Ao
Mérito Judiciário do Trabalho “Djalma Aranha Marinho” (2005); Reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à cidade, Câmara
Municipal de Mossoró/RN (2005); Sócio Emérito da Associação dos
Criadores de Caprinos e Ovinos de Mossoró, ASCCOM (2004); Homenagens: Câmara Municipal de Mossoró, pelos relevantes serviços
prestados ao município nos últimos 8 anos (2004); Dia Internacional
da Mulher, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (2005);
Medalhas: Mérito em Gestão Educacional Anísio Teixeira, Porto Seguro/BA; Mérito Governador Dinarte Mariz, Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte (2005); Mérito Governador Dinarte
Mariz, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; edalha
Honra ao Mérito no Grau de Cavaleiro, Ordem Macônica, Oriente de
Natal (2002); Mérito Resgate, Saúde pelos relevantes serviços prestados à Comunidade do Conjunto Walfredo Gurgel, em Mossoró/RN;
Ministério do Esporte e do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo,
EMBRATUR – Selo de município prioritário para o desenvolvimento
do turismo (2000); Prêmios: “Amigo do CEFET-RN”, Centro Federal
de Educação Tecnológica do RN, CEFET – Ministério da Educação
(2002); Antegracion Latino Americano; Boa Governança Municipal,
2002, Instituto Brasileiro de Administ. Municipal 50 anos do IBAM;
Gestão Pública e Cidadania – 2004 – Fundação Ford e Fundação Getúlio Vargas, Programa Semear; Gestão Pública e Cidadania – 2004,
Projeto Colmeia; Prêmio Gestão Pública e Cidadania; Gestão Pública e Cidadania, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES; Gestão Pública e Cidadania, Cadeia Produtiva da
Caprinovinocultura – PROCAP; Gestão Pública e Cidadania, Prog.
Água Viva e Luz do Sol (2001, 2002 e 2003); Prefeito Empreendedor por duas vezes, Sebrae; Saúde da Mulher, Organização Mundial
da Saúde (2005); Programa Nacional de Municipalização do Turismo, 2001, 2002, Embratur; Título de Cidadão dos Municípios: Areia
Branca/RN; Baraúnas/RN; Governador Dix-Sept Rosado/RN; Título Honorífico, Sócia Honorária, Rotary Club de Mossoró Oeste
(1991); Título Honorífico, Sócia Honorífica da Associação Brasileira
de odontologia secção RN ano 2002; Troféus: Premium 2005, Destaque de Liderança Política na Região Médio Oeste do Rio Grande
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do Norte; Premium 2006, Destaque de Melhor Aprovação Eleitoral
no Rio Grande do Norte.
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MISSÕES NO EXTERIOR:
Feira Internacional de Frutas, Berlim/Alemanha (2004); Encontro das
Merco cidades, Mar Del Plata/Argentina (2003).
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PRONUNCIAMENTOS:
• Indignação com o caos aéreo no Brasil. Associação às preocupações
do Senador Antonio Carlos Magalhães com referência as dificuldades do Incor no Distrito Federal. Reflexão sobre o papel da mulher
no mundo moderno. DSF 3/4/2007 p. 8249.
• Reafirma o compromisso com o municipalismo brasileiro, por ocasião da décima Marcha dos Prefeitos à Brasília. DSF 5/4/2007 p.
8801.
• Apelo para a correção das falhas no recadastramento que causaram
prejuízos aos pescadores do Estado do Rio Grande do Norte. DSF
5/4/2007 p. 8805.
• Avaliação da décima Marcha dos Prefeitos a Brasília, em defesa dos
municípios. DSF 13/4/2007 p. 9685.
• Cobrança de ações para combater os efeitos da estiagem em municípios do Rio Grande do Norte. DSF 19/4/2007 p. 10749.
• Considerações sobre a visita de Sua Excelência à Feira do Empreendedor, na cidade de Caicó/RN. DSF 27/4/2007 p. 11833.
• Importância da conclusão das obras do aeroporto de São Gonçalo
do Amarante, localizado na região metropolitana de Natal/RN. DSF
18/5/2007 p. 15184.
• Registro da participação de Sua Excelência em eventos em Cerro
Corá, Vale do Açu e Angicos, e defesa da interiorização de investimentos. DSF 29/5/2007 p. 16755.
• Apelo ao Governo Federal para que reveja medidas relacionadas à
pesca da lagosta. DSF 12/6/2007 p. 18934.
• Comemoração, amanhã, dos 80 anos de resistência ao bando de
Lampião, na cidade de Mossoró/RN. DSF 13/6/2007 p. 19322.
• 20/8/2007 – Homenagem a Maçonaria Brasileira, pelo transcurso
do Dia do Maçom. DSF 21/8/2007 p. 27995.
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• Registro da visita de Sua Excelência à vigésima Feira Industrial e
Comercial da Região Oeste – FICRO, realizada em Mossoró/RN,
no último final de semana. DSF 28/8/2007 p. 28661.
• Registro da realização do II Fórum Nacional de Oftalmologia. Apelo
para a imediata regulamentação da Emenda 29, que assegura os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos
de saúde. Congratulações ao povo do Município de Paus dos Ferros/
RN, pelo transcurso de mais um aniversário daquela cidade. DSF
6/9/2007 p. 30235.
• Referência especial ao Senador Delcídio Amaral. Destaque para a
importância do trabalho voluntário realizado pela Liga Norte-Rio-Grandense de Câncer e pela Casa Durval Paiva de Apoio à Criança
com Câncer. DSF 7/9/2007 p. 30335.
• Relato de fato ocorrido quando da passagem da imagem de Nossa
Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na cidade de Natal. Cobrança de ações de combate à seca no semiárido nordestino. DSF
21/9/2007 p. 32299.
• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 28/9/2007 p.
33239.
• Homenagem à cidade de Mossoró/RN, pela comemoração anual
do aniversário da libertação dos escravos, ocorrida cinco anos antes da assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel em 1888. DSF
2/10/2007 p. 33522.
• Homenagem pelo transcurso dos 80 anos do registro da primeira
mulher eleitora do Brasil, nascida em Mossoró, no Rio Grande do
Norte. DSF 28/11/2007 p. 41951.
• Preocupação com a paralisação das obras de transposição das águas
do rio São Francisco. DSF 13/12/2007 p. 45049.
• Eleição do Senador Garibaldi Alves Filho à Presidência do Senado.
DSF 13/12/2007 p. 44991.
• Defesa da alocação de mais recursos para os municípios investirem
em cultura (como Líder). DSF 20/12/2007 p. 46022.
• Comemoração pela decisão do STF favorável às obras de transposição das águas do rio São Francisco. DSF 21/12/2007 p. 46371.
• Na qualidade de vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
associa-se à manifestação de repúdio à ação terrorista que utilizou
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duas mulheres portadoras de Síndrome de Down para explodirem
bombas no Iraque. DSF 13/2/2008 p. 1263.
Registro da realização de audiência pública, na próxima quinta-feira,
na CDH, para discutir a questão da transposição das águas do rio
São Francisco. DSF 13/2/2008 p. 1185.
Registro de encontro da bancada federal do Rio Grande do Norte
com a Ministra Dilma Rousseff, a fim de levar as prioridades e
reivindicações daquele Estado ao Governo Federal. DSF 14/2/2008
p. 1733.
Leitura de carta recebida do Arcebispo Emérito de Natal, Dom
Heitor de Araújo Sales, lamentando impossibilidade de comparecer à audiência pública sobre a transposição das águas do Rio São
Francisco. DSF 15/2/2008 p. 2089.
Saudações ao Senador Tião Viana, pelo recebimento do título de
professor honorário pela Faculdade de Medicina da Bahia. Associa-se às homenagens pelo aniversário da Faculdade de Medicina da
UFBA. DSF 20/2/2008 p. 2892.
Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. José Geraldo, venerável da Loja Maçônica de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
DSF 22/2/2008 p. 3292.
Homenagem ao Dia Nacional do Aposentado. DSF 27/2/2008 p.
3588.
Saudação a comitiva de artista que visita a Casa. Referências a projeto em favor do teatro brasileiro. DSF 28/2/2008 p. 3777.
Expectativas de que a CPMI irá investigar a fundo as despesas realizadas por intermédio dos cartões corporativos do Governo. DSF
29/2/2008 p. 4010.
Referência ao pronunciamento do Senador Expedido Júnior. Defesa
da transposição de parte das águas do Rio São Francisco para outras
áreas da região Nordeste. DSF 2/4/2008 p. 7491.
Comemoração pelo transcurso do cinquentenário da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. DSF 3/4/2008 p. 7745.
Relato sobre as consequências das fortes chuvas que atingem o Rio
Grande do Norte. DSF 4/4/2008 p. 7937.
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• Relata os prejuízos causados pelas fortes chuvas a vários municípios
do Rio Grande do Norte, e apelo ao Governo pela liberação emergencial de recursos para o Estado. DSF 9/4/2008 p. 8291.
• Comemoração do Dia Mundial da Saúde e os 60 anos de fundação
da Organização Mundial de Saúde – OMS. DSF 10/4/2008 p. 8429.
• Saudação à todos os estudantes do Colégio Suíço Brasileiro que
comparecem a sessão do Senado. Registra aprovação do Projeto de
Lei 619, que trata da Consolidação da Legislação Sanitária Federal.
DSF 10/4/2008 p. 8522.
• Preocupação com os prejuízos à economia do Rio Grande do Norte
decorrentes das chuvas. DSF 11/4/2008 p. 9203.
• Reiteração de apelo em favor das populações atingidas pelas cheias
na região Nordeste. DSF 16/4/2008 p. 9446.
• Homenagem aos trabalhadores brasileiros. Apelo à Câmara dos Deputados pela votação do reajuste do salário dos aposentados. Necessidade de que o Governo socorra os agricultores nordestinos. DSF
1o/5/2008 p. 11235.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Ricardo Izar.
DSF 6/5/2008 p. 11354.
• Registro da participação de Sua Excelência, no dia 22 de abril, na
Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, das comemorações
do Dia Nacional da Aviação de Caça. Reitera o apelo de recursos
do Governo em favor dos municípios nordestinos afetados pelas
enchentes. Pleito das empresas potiguases para o cumprimento da
Lei Kandir. DSF 9/5/2008 p. 13479.
• Associação ao pesar pelo falecimento do ex-senador Artur da Távola.
Os prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Norte e
questionamento sobre a liberação de recursos ao Estado pelo Governo Federal. Elogios ao Jornal do Senado, pelo brilhante trabalho sobre a História da Abolição da Escravatura. DSF 13/5/2008 p. 13729.
• Comemoração dos 120 Anos da promulgação da Lei Áurea no Brasil
e da Abolição da Escravatura. DSF 14/5/2008 p. 13811.
• Relato de dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da pesca da
cidade de Macau/RN. Considerações sobre as reivindicações dos
trabalhadores rurais de Apodi/RN. DSF 15/5/2008 p. 14430.
• A importância da educação infantil. DSF 14/5/2008 p. 13949.
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• Homenagem de despedida ao Senador Sibá Machado. DSF
21/5/2008 p. 15351.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Jefferson Péres.
DSF 27/5/2008 p. 16475.
• Homenagem a Leonel de Moura Brizola, pelo transcurso do quarto aniversário de seu falecimento. Defesa de uma refinaria no Rio
Grande do Norte. DSF 11/6/2008 p. 19033.
• Presta esclarecimentos sobre o anúncio da instalação de uma refinaria da Petrobras no Rio Grande do Norte. DSF 12/6/2008 p. 19505.
• Encaminhamento de relatório sobre viagem feita por Sua Excelência
à Antártica. DSF 12/6/2008 p. 19515.
• Registra sua participação na missa de sétimo dia de Dona Ruth
Cardoso e homenageia sua luta pela justiça social. Reforça a reclamação anteriormente feita pelos Senadores sobre a não liberação de
recursos orçamentários. DSF 3/7/2008 p. 24919.
• Protesto pelo arquivamento de projeto da estrada do Cajueiro, que
ligaria o Rio Grande do Norte ao Ceará. DSF 10/7/2008 p. 26355.
• Comemora audiência pública, realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre criação de caprinos e ovinos. Justificativas ao requerimento que solicita sessão especial destinada a
homenagear a beatificação da Virgem Mártir Irmã Lindalva Justo
de Oliveira, Religiosa da Companhia das Filhas da Caridade de
São Vicente de Paula e Santa Luzia de Marillac. Indignação com o
arquivamento do projeto de construção da "Estrada do Cajueiro",
que liga a BR-405 à BR-116. DSF 11/7/2008 p. 27012.
• Comemoração dos dezoito anos de vigência da Lei 8.069, de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente. DCN 11/7/2008 p. 1312.
• Comemoração dos dez anos de parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Marinha do Brasil, para pesquisas
no arquipélago de São Pedro e São Paulo, integrante do território
de Pernambuco. DSF 16/7/2008 p. 27570.
• Comunicação sobre conclusão das obras de recuperação na BR-437,
que liga os Estados do Rio Grande do Norte ao Ceará. Apelo ao Governo Federal pela liberação de recursos aos municípios castigados
pelas cheias ocorridas no Estado. Preocupação com a inexistência
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de creches e salas destinadas a pré-escolas nas instituições públicas
de ensino no País. DSF 17/7/2008 p. 27662.
Anuncia o andamento do projeto da Estrada do Cajueiro. DSF
17/7/2008 p. 27798.
Registro do lançamento, na última sexta-feira, da campanha mundial pelo aleitamento materno. DSF 6/8/2008 p. 29218.
Cobrança ao Governo Federal para que libere recursos em favor
do Estado do Rio Grande do Norte, em virtude das destruições e
prejuízos causados pelas enchentes de março último (como Líder).
DSF 7/8/2008 p. 29296.
Manifestação em defesa do municipalismo. Comentários sobre a
reportagem da revista Exame, que aborda sobre as transformações
econômicas das cidades de pequeno e médio porte e suas consequências para o País. DSF 14/8/2008 p. 30507.
Comentários ao pronunciamento do Senador Leomar Quintanilha. Registra audiência realizada com o Ministro da Saúde, com
o objetivo de obter um novo acelerador linear para a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer, e a instalação de uma unidade
materno-infantil. Considerações sobre necessidade de valorização
da educação. DSF 20/8/2008 p. 30932.
Problemática da indústria de sal do Rio Grande do Norte, que sofre
concorrência desleal do sal-gema chileno. DSF 11/9/2008 p. 37450.
Avaliação sobre o pleito eleitoral no Rio Grande do Norte, no último domingo. Defesa do municipalismo. DSF 10/10/2008 p. 39352.
Registro da participação de Sua Excelência na Conferência Interparlamentar da ONU, realizada em Genebra. DSF 23/10/2008 p.
41068.
Parabeniza a Senhora Magda Maria de Regina Chambriard por sua
indicação para a ANP. DSF 30/10/2008 p. 42119.
Registro da realização, hoje, de audiência pública na Comissão de
Assuntos Sociais, destinada a discutir a questão dos aposentados.
DSF 30/10/2008 p. 42048.
Registro dos 20 anos de criação do Sistema Único de Saúde. Saudação ao Conselho Nacional de Oftalmologia pela realização do
Fórum Nacional de saúde ocular. DSF 1o/11/2008 p. 43765.

347

Senadora Rosalba Ciarlini – RN
348

• Solidariedade à vigília que está se iniciando no Senado Federal, em
defesa dos aposentados. DSF 19/11/2008 p. 46223.
• Saudação ao Presidente da Coreia do Sul, Sr. Lee Myung-bak. DSF
20/11/2008 p. 46669.
• Comemoração pela aprovação, hoje, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, da proposta de emenda à Constituição que trata
da licença-maternidade de seis meses. DSF 20/11/2008 p. 46674.
• Cumprimenta os presentes na vigília dos Senadores em defesa dos
aposentados. DSF 27/11/2008 p. 48162.
• Comenta sobre a importância da vigília em defesa dos aposentados.
Registra a aprovação da medida provisória 441. DSF 27/11/2008 p.
48143.
• Defesa em favor dos aposentados e pensionistas. Homenagem ao
Monsenhor Walfredo Gurgel, falecido há 37 anos. DSF 3/12/2008
p. 49082.
• Comunica a ocorrência da audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte dentro da programação da Semana de Valorização e de Acessibilidade para Deficientes Físicos. DSF 4/12/2008
p. 49445.
• Saúda a aprovação na CAE de projeto de lei autorizativo para a criação de 46 zonas de processamento de exportação. Homenagem aos
80 anos de Assembleia de Deus de Mossoró/RN. DSF 10/12/2008
p. 50612.
• Registro da audiência pública realizada hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, a respeito do Programa de Prevenção da Transmissão
Materno-Fetal do Vírus da AIDS, implantado em Angola. Relato
sobre fatos vivenciados por Sua Excelência em diversas cidades do
Rio Grande do Norte. DSF 11/12/2008 p. 51086.
• Comemoração dos 48 anos de fundação da Rede Sarah de Hospitais
de Reabilitação. DSF 12/12/2008 p. 51234.
• Comemoração pelo desenvolvimento do novo Polo de Cerâmica de Porcelanato, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. DSF
17/12/2008 p. 52452.
• Comemoração dos 60 anos da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. DSF 18/12/2008 p. 53291.
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• Reflexão sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Senado Federal
no ano de 2008. Lembrança sobre a luta da transposição do Rio
São Francisco, de cuja comissão Sua Excelência é relatora. DSF
23/12/2008 p. 54132.
• Cumprimenta a nova Mesa Diretora. DSF 4/2/2009 p. 47.
• Saudação aos prefeitos, que vieram esta semana a Brasília para encontro com o Presidente Lula. Cobrança de mais recursos para as
prefeituras. Defesa do orçamento impositivo. DSF 12/2/2009 p.
1588.
• Comemoração do centenário da Cruz Vermelha Brasileira. DSF
13/2/2009 p. 1628.
• Registro da participação de Sua Excelência, em Natal, da reinauguração do Centro de Artesanato da Praia dos Artistas. DSF 17/2/2009
p. 1849.
• Alerta para crise na segurança pública no Rio Grande do Norte.
DSF 18/2/2009 p. 1995.
• Preocupação com o aumento da violência no Rio Grande do Norte.
DSF 19/2/2009 p. 2163.
• Agradecimento a indicação de Sua Excelência e do Senador Paulo
Paim para Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais. DSF 6/3/2009 p. 4101.
• Agradecimentos à Câmara Municipal de Natal/RN, pelo título de
Cidadã Natalense, outorgado a Sua Excelência Registro da solenidade de inauguração do Hospital da Mulher Professor Leide Morais,
em Natal/RN. Defesa da expansão e o fortalecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFESA. Preocupação com
a situação das prefeituras em de corrência da queda do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). DSF 12/3/2009 p. 4579.
• Manifestação de pesar pelo falecimento, hoje, no Rio Grande do
Norte, do Dr. Ulisses Potiguar. Relato da participação de Sua Excelência em audiência, na quinta-feira última, com o Ministro dos
Transportes. Preocupação com o período das cheias que se aproxima, e a falta de recursos dos municípios norte-rio-grandenses para
enfrentá-las. DSF 17/3/2009 p. 5181.
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• Registro da participação de Sua Excelência no encontro de prefeitos, realizado no Rio Grande do Norte. Apoio a reivindicações dos
prefeitos potiguares. DSF 24/3/2009 p. 6151.
• Homenagem aos 87 anos de fundação do Partido Comunista do
Brasil – PCdoB. DSF 1o/4/2009 p. 7565.
• Homenagem aos profissionais da saúde por ocasião do transcurso
do Dia Mundial da Saúde. Manifestação de pesar pelo falecimento
do Dr. Leônidas Ferreira. Reivindicação para que o Governo Federal
chegue com ações imediatas de socorro aos municípios brasileiros.
Parabeniza a cidade de Tibau do Sul/RN pelo aniversário de sua
emancipação. DSF 8/4/2009 p. 9883.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Arimar Franca, acontecido recentemente. DSF 16/4/2009 p. 11385.
• Proposta de suspensão, por 120 dias, das dívidas dos municípios
com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Reivindicação de que todos os municípios, independentemente de sua
população, sejam incluídos no programa habitacional "Minha Casa,
Minha Vida" e que os recursos do programa sejam transferidos diretamente às prefeituras. Cobrança de mais ações do Governo Federal
em apoio ao Estado do Rio Grande do Norte, a fim de compensar
a perda de milhares de postos de trabalho no segmento da fruticultura. DSF 16/4/2009 p. 11381.
• Apelo em favor da agilização das medidas do Governo Federal de
compensação financeira para os municípios, em decorrência da redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Preocupação com relação à chegada do período das chuvas no Nordeste.
DSF 24/4/2009 p. 12533.
• Registro da participação de Sua Excelência em encontro de aposentados, na cidade de Natal/RN. Defesa da rejeição de veto presidencial, que impede aposentados e pensionistas de terem seus rendimentos corrigidos pelo mesmo índice de ajuste do salário-mínimo.
Defesa de melhor aproveitamento de barragens no Estado do Rio
Grande do Norte. DSF 28/4/2009 p. 13214.
• Reflexão sobre explanação ocorrida hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, feita pelo Ministro da Educação, a respeito
dos avanços da educação no País. Preocupação com o risco de uma
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pandemia de gripe suína no Brasil e com as chuvas que assolam o
Estado do Rio Grande do Norte. DSF 29/4/2009 PAG 13407.
Homenagem ao centenário do nascimento de Dom Helder Câmara.
DSF 30/4/2009 p. 13476.
Importância da audiência pública realizada hoje na Comissão de
Assuntos Sociais, com a presença do Ministro da Saúde, acerca da
Influenza A. Relato de agenda cumprida por Sua Excelência em
visita ao Estado do Rio Grande do Norte. Cobrança de agilidade,
por parte do Governo Federal, no socorro às vítimas das enchentes
no Nordeste do País. DSF 13/5/2009 p. 16889.
Relato sobre visita feita por Sua Excelência à cidade de Mossoró,
participando de seminário promovido pela Confederação Nacional das Trabalhadoras na Indústria e pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher. Registro da participação de Sua Excelência, no
último sábado, como paraninfa de 26 turmas concluintes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. DSF 26/5/2009 p. 19568.
Alegria pela escolha da cidade de Natal como uma das sedes da
Copa do Mundo de 2014. Solidariedade ao Governo do Piauí pela
catástrofe que se abalou sobre o Estado, com o rompimento da
Barragem de Algodões, bem como aos familiares dos passageiros do
avião da empresa Air France, desaparecido no percurso entre o Rio
de Janeiro e Paris. Registro da visita realizada por Sua Excelência a
municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no último final de
semana. DSF 2/6/2009 p. 21097.
Registro de audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos
Sociais em parceria com a Comissão de Relações Exteriores e a
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, realizada hoje, analisando as metas do milênio, com destaque para temas como a saúde
da mulher e a mortalidade materna. DSF 3/6/2009 p. 21292.
Homenagem a Fernando Pedrosa, por ocasião dos seus 90 anos de
idade (como Líder). DSF 11/6/2009 p. 23287.
Comemoração pela aprovação hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, de projeto que regulamenta a profissão de moto taxista. DSF
18/6/2009 p. 23986.
Voto de pesar pelo falecimento do Deputado Federal e médico José
Aristodemo Pinotti. DSF 2/7/2009 p. 28925.
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• Registro da participação de Sua Excelência em diversos eventos
realizados no Estado do Rio Grande do Norte, no último final de
semana. Apelo pela sensibilidade das autoridades federais diante da
grave situação dos servidores do INSS, em greve de fome coletiva
em Natal/RN. DSF 11/8/2009 p. 35215.
• 11/08/2009 – Homenagem ao cidadão do Rio Grande do Norte,
Aloísio Alves que, se vivo fosse, estaria completando 88 anos. DSF
12/8/2009 p. 35287.
• Saudação ao Senador Flávio Torres. Manifestação sobre a questão
dos repasses dos Fundos de Participação dos Municípios. Defesa da
reforma tributária para o fortalecimento dos municípios brasileiros. Apelo em favor dos previdenciários em greve de fome no Rio
Grande do Norte. DSF 13/8/2009 p. 35593.
• Apelo pela votação, na Comissão de Assuntos Sociais, de matéria
que dispõe sobre o piso salarial para os agentes comunitários de
saúde e agentes de endemias. Aprovação do projeto que concede
aos vigilantes o adicional de periculosidade. Apreciação, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, amanhã, do projeto que trata da
regulamentação das placas dos taxistas. Anúncio da apresentação de
proposta de emenda à Constituição que determina o direito à posse
em cargo público dos aprovados em concurso. DSF 20/8/2009 p.
37566.
• Homenagem à Maçonaria Brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom. DSF 21/8/2009 p. 37710.
• Referência ao pronunciamento do Senador João Pedro sobre visita
ao Haiti. Relato sobre visita feita por Sua Excelência ao interior do
Estado do Rio Grande do Norte, onde pôde observar o potencial
daquela região. DSF 25/8/2009 p. 38398.
• Regozijo pela homenagem que será prestada amanhã, pelo Superior
Tribunal Militar, ao médico norte-rio-grandense Ernani Rosado.
DSF 26/8/2009 p. 38532.
• Apresentação de proposta de emenda à Constituição, que objetiva
regulamentar a convocação dos aprovados em concursos públicos.
Anúncio da votação amanhã, na Comissão de Assuntos Sociais, do
piso nacional para os agentes comunitários de saúde. DSF 26/8/2009
p. 38467.
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• Denúncia de que está acontecendo na cidade de Mossoró, há cerca
de quinze dias, falta de água em vários bairros. DSF 27/8/2009 p.
39038.
• Relato sobre a participação de Sua Excelência do evento "Grito da
Pesca", realizado na praia de Caiçara do Norte, no Rio Grande do
Norte, no último fim de semana. Cobrança de políticas públicas
que propiciem melhores condições de trabalho para o setor da pesca
artesanal no país. DSF 3/9/2009 p. 41187.
• Comunica sua participação no Encontro Nacional de Mulheres
Gestoras e Políticas, Deputadas e Vereadoras. DSF 3/9/2009 p.
41172.
• Preocupação com a diminuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). DSF 17/9/2009 p. 44264.
• Agradecimentos à cidade de Messias Targino pela outorga a Sua Excelência do título de Cidadã Messiense. Registro da participação de
Sua Excelência na festa de emancipação da cidade de Upanema/RN.
Preocupação com a precariedade das estradas e com a insegurança
no interior do Rio Grande do Norte. Preocupação com as prefeituras de todo o País, que aguardam a transferência compensatória
de recursos do FPM – Fundo de Participação dos Municípios. DSF
24/9/2009 p. 46707.
• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 25/9/2009 p.
47111.
• Registro do recebimento, pela comunidade rural de Pau Branco,
no município de Mossoró/RN, da certificação Selo do Comércio
Justo, pelas boas práticas sociais e ambientais adotadas na produção
do melão. DSF 9/10/2009 p. 50710.
• Preocupação com o fechamento, pelo governo estadual, da urgência
de Pediatria do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, e satisfação com decisão liminar, pedida pelo Sindicato dos Médicos do Rio
Grande do Norte, favorável à manutenção daquele pronto-socorro
pediátrico, com o mesmo número de médicos e a mesma forma de
atendimento que é feita hoje. DSF 10/10/2009 p. 51169.
• Apelo a todos os Senadores para garantir quórum qualificado na
Comissão de Assuntos Sociais para aprovação de projetos que estão
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tramitando, que são importantes e terminativos. DSF 14/10/2009
p. 51507.
Apelo pela aprovação de projeto de lei de autoria de Sua Excelência,
que cria auxílio tratamento para crianças e adolescentes carentes,
acometidos de neoplasia. DSF 15/10/2009 p. 51814.
Homenagens pelo transcurso hoje do Dia do Professor e amanhã
dos 160 anos de emancipação política do município de Açu/RN.
Comentários à notícia publicada na imprensa de que a restituição
do Imposto de Renda acontecerá até o final deste ano. Importância
para o Rio Grande do Norte da obra de transposição das águas do
Rio São Francisco. DSF 16/10/2009 p. 52027.
Importância do compartilhamento de informações entre a Agência
Nacional do Petróleo e a Agência Nacional de Águas, o que facilitaria a prospecção da água no Nordeste. DSF 22/10/2009 p. 54028.
Apelo para aprovação de projeto de lei de autoria de Sua Excelência
sobre política habitacional e controle social da política urbana e de
habitação. DSF 30/10/2009 p. 55938.
Cumprimentos aos organizadores da Segunda Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, realizada no Senado
Federal. Registra a aprovação da lei que torna obrigatório também
aos governos estaduais oferecerem vagas para o segundo grau. Comentários sobre a aprovação da proposta que reduz o percentual
da Desvinculação das Receitas da União (DRU) incidente sobre
recursos da educação. DSF 31/10/2009 p. 56352.
Solidariedade aos prefeitos e vereador que, em visita a Brasília, apresentam suas demandas ao governo federal. DSF 5/11/2009 p. 56881.
11/11/2009 – Homenagem de pesar pelo falecimento do Padre Guido Tonelotto, da Paróquia de São José de Mossoró. DSF 12/11/2009
p. 58273.
Manifestação de apoio a dois projetos dos quais Sua Excelência é
Relatora na CE, destacando a contribuição do ensino das artes para
a formação da cidadania. DSF 18/11/2009 p. 59606.
Registro da aprovação, hoje, das emendas da Comissão de Educação,
Cultura a Esporte ao projeto de lei orçamentária para 2010. Apelo
para que a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte tenha
um hospital materno infantil. DSF 19/11/2009 p. 60207.
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• Satisfação por ter incluído no Orçamento, emenda que deve viabilizar a continuação da obra de duplicação da BR-304, ligando Natal-Mossoró, Mossoró-Fortaleza. DSF 20/11/2009 p. 60501.
• Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra e o Dia de
Zumbi dos Palmares. DSF 20/11/2009 p. 60392.
• Anúncio de apresentação de projeto que visa a proteger pessoas
que já atingiram 50 anos ou mais de idade, para que elas tenham a
garantia de não serem demitidas nos 18 meses anteriores ao tempo
de sua aposentadoria. DSF 25/11/2009 p. 61541.
• Homenagem ao Municipalismo Brasileiro. DSF 26/11/2009 p.
61791.
• Registro da aprovação hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, de
projeto que reconhece a profissão de repentista. Comemoração hoje
do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.
Anúncio de instalação, nas cidades de Jardim de Piranhas e Alto
Rodrigues, de agência do Banco do Brasil. Comemoração hoje, dia
25 de novembro, do Dia Internacional da Não Violência contra a
Mulher. PUB DSF 26/11/2009 p. 61959.
PROPOSIÇÕES:
PEC 16/2010, de 14/6/2010 – Altera o art. 193 da Constituição Federal
para incluir a educação como base da ordem social.
PEC 37/2009, de 25/8/2009 – Dá nova redação ao inciso IV do art 37
da Constituição, para determinar o direito à posse no cargo público
da pessoa aprovada em concurso publico dentro do número de vagas
determinado pelo edital.
PEC 55/2009, de 15/12/2009 – Altera o art. 40 da Constituição Federal
para eliminar a incidência de contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e as pensões pagos pelo regime especial de previdência
dos servidores públicos.
PEC 64/2007, de 7/8/2007 – Altera a redação do inciso XVIII do art.
7o da Constituição Federal, para aumentar para 180 dias a duração do
período da licença à gestante
PLS 14/2010, de 9/2/2010 – Altera a Lei no 11.340, de 7 de agosto de
2006, para prever tipo penal para a autoridade policial que não adotar
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as medidas legais cabíveis para a proteção de mulher em situação de
violência doméstica, se da omissão resultar lesão corporal ou morte.
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PLS 168/2010, de 8/6/2010 – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, no Município de Canguaretama.
PLS 18/2010, de 9/2/2010 – Altera a Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, para estender aos portadores de neuropatia grave diabética
a isenção do imposto de renda dos proventos de aposentadoria ou
reforma.
PLS 305/2010, de 7/12/2010 – Altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, para criar benefício variável do Programa Bolsa Família vinculado à gestante e à nutriz.
PLS 198/2009, de 14/5/2009 – 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,
para acrescer dispositivos de controle social da política urbana e de
habitação.
PLS 245/2009, de 4/6/2009 – Institui o Dia Nacional do DeMolay.
PLS 269/2009, de 17/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de Lajes.
PLS 270/2009, de 17/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do norte no município de Nova Cruz.
PLS 271/2009, de 17/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de Umarizal.
PLS 272/2009, de 18/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de Ceará Mirim.
PLS 273/2009, de 17/06/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte no município de Goianinha.
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PLS 274/2009, de 17/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de São Paulo do Potengi.

PLS 298/2009, de 30/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no Município de Assú.
PLS 299/2009, de 30/6/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no Município de Alexandria.
PLS 319/2009, de 14/7/2009 – Autoriza o Poder Executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educaçao, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no municipio de Jucurutu.
PLS 380/2009, de 2/9/2009 – Altera a Lei no 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, para isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
veículos de carga quando adquiridos por transportadores autônomos.
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PLS 297/2009, de 30/6/2009 – Autoriza o poder executivo a implantar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no Município de Macaíba.

PLS 407/2009, de 16/9/2009 – Altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro
de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para criar o auxílio-tratamento à família com criança ou adolescente em tratamento de neoplasia maligna ou da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids).
PLS 408/2009, de 16/9/2009 – Acrescenta § 2o ao art. 31 da Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para tornar obrigatória a informação sobre prazo de validade de
produto alimentício a partir da abertura da embalagem e o respectivo
modo de conservação.
PLS 427/2009, de 23/9/2009 – Acrescenta inciso ao caput do art. 8o
da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, para tornar obrigatória a informação à Agência Nacional de Águas (ANA), pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sobre poços
perfurados em terra que não configurem descoberta comercial desses
recursos energéticos, mas que demonstrem viabilidade para obtenção
de água proveniente de aquíferos.
PLS 521/2009, de 24/11/2009 – Complementar – Dispõe sobre a
garantia de emprego do trabalhador que estiver a dezoito meses de
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completar os requisitos para a obtenção do benefício da aposentadoria,
e dá outras providências.
PLS 540/2009, de 2/12/2009 – Institui o dia 25 de novembro como
o Dia Nacional do Repentista.
PLS 541/2009, de 2/12/2009 – Dispõe sobre a perda de cargo eletivo
em razão de desfiliação partidária.
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PLS 562/2009, de 11/12/2009 – Altera o art. 285 do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para que
o mandado de prisão identifique com exatidão a pessoa que deve ser
presa.
PLS 563/2009, de 11/12/2009 – Altera a Lei no 3.857, de 22 de dezembro de 1960, para dispor sobre o exercício da profissão de Compositor,
e dá outras providências.
PLS 564/2009, de 11/12/2009 – Altera a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, para destinar, nas condições que especifica, tempo
do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para divulgação
educativa sobre eleições pela Justiça Eleitoral.
PLS 412/2007, de 10/07/2007 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Seridó Potiguar, por desmembramento da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
PLS 648/2007, de 8/11/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Açu, no Estado
do Rio Grande do Norte.
PRS 78/2009, de 24/11/2009 – Acrescenta inciso ao art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal, para determinar que as audiências
públicas das comissões permanentes sejam, preferencialmente, realizadas às segundas-feiras.
PRS 80/2009, de 2/12/2009 – Altera o Regimento Interno do Senado
Federal para prever a divulgação dos projetos não terminativos e as
propostas de emenda à Constituição nos avulsos da Ordem do Dia.
RQS 100/2010, de 24/2/2010 – Tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado no 64, de 2003, com o Projeto de Lei do Senado no
254, de 2005.
RQS 580/2010, de 1o/6/2010 – Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nos 115 e 152, de 2007.
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RQS 691/2010, de 6/7/2010 – Calendário especial para a Proposta de
Emenda à Constituição no 64, de 2007.
RQS 95/2010, de 23/2/2010 – Audiência da Comissão de Assuntos
Sociais na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 74, de 2009.

RQS 1.302/2009, de 29/9/2009 – Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial
do Senado no dia 9 de dezembro de 2009 destinada a comemorar os
100 anos da Arquidiocese de Natal – RN.
RQS 1.338/2009, de 7/10/2009 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do
Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti.
RQS 1.496/2009, de 11/11/2009 – Requerem, nos termos do art. 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto
de profundo pesar, apresentação de condolências ao Bispo Dom Mariano Manzana, familiares e ao Estado do Rio Grande do Norte, pelo
falecimento do padre Guido Tonelotto, da paróquia de São José de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
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RQS 96/2010, de 23/2/2010 – Tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado no 562, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado no 571,
de 2009.

RQS 1.658/2009, de 10/12/2009 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor à Diocese de
Natal, no Rio Grande do Norte, pela comemoração do seu centenário
no dia 29 de dezembro de 2009.
RQS 1.665/2009, de 15/12/2009 – Solicita a tramitação autônoma do
Projeto de Lei do Senado no 63, de 2007 do Projeto de Lei do Senado
no 291, de 2006.
RQS 435/2009, de 16/4/2009 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e apresentação
de condolências à família pelo falecimento do Sr. Arimar França, pioneiro da carcinicultura.
RQS 436/2009, de 16/4/2009 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e apresentação
de condolências à família pelo falecimento do médico Dr. Leônidas
Ferreira, professor, político e defensor de questões sociais.
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RQS 509/2009, de 5/5/2009 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da
Defesa sobre a restrição de uso da pista de pouso do Aeroporto Gov.
Dix-Sept Rosado, em Mossoró/RN.
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RQS 432/2008, de 15/4/2008 – Requer, nos termos do Art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com as tradições
da Casa, Voto de Louvor à Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFGRN, por seu cinqüentenário.
RQS 433/2008, de 15/4/2008 – Requer, nos termos do art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com as tradições
da casa, voto de louvor aos 175 anos de emancipação política da cidade
de Acari, município do Rio Grande do Norte.
RQS 529/2008, de 7/5/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor aos 46 anos
de emancipação política para o município de Messias Targino no Rio
Grande do Norte
RQS 604/2008, de 15/5/2008 – Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com as tradições
da casa, requeiro Voto de Louvor ao Jornal do Senado, seu Diretor e
toda sua equipe pela Edição Especial do 120o Aniversário da abolição
da Escravatura.
RQS 644/2008, de 26/5/2008 – Requer, nos termos dos arts. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
profundo pesar e apresentação de condolencias à família e ao Estado
do Rio Grande do Norte pelo falecimento da Sra Heloísa Leão de
Moura eleita a primeira vereadora do município de Mossoró/RN, no
ano de 1958, exercendo dois mandatos.
RQS 699/2008, de 29/5/2008 – Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
profundo pesar e apresentação de condolências à família e ao Estado
do Rio de Janeiro pelo falecimento do Desembargador Italo Pinheiro.
RQS 897/2008, de 10/7/2008 – Requerem, nos termos do artigo 199,
do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial, no dia 2 de dezembro de 2008, às 10 horas, destinada a homenagear a beatificação da Virgem Mártir Religiosa da Companhia das
Filhas da Caridade de São Vicente de Paula e Santa Luzia de Marillac.
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RQS 83/2007, de 15/2/2007 – Requer, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições
da Casa voto de pesar e apresentação de condolências à família pelo
falecimento do Sr. Carlos César Formiga Ramos, ocorrido no dia 14
de fevereiro de 2007, em Natal, Rio Grande do Norte.
RQS 936/2007, de 21/8/2007 – Requer, nos termos do art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições
da Casa, voto de louvor a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, por seu inestimável trabalho no Estado do Rio Grande do
Norte.
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eleicoes2002/index.html>. Acesso em: nov. 2006.
SENADO FEDERAL. Secretaria de Arquivo. Pasta: Senadora Rosalba Ciarlini. Brasília, 2007- (Fotografia e informações coletadas pela
Secretaria de Arquivo, incluindo as fornecidas pelo gabinete da Senadora).
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas
– MATE. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.br>
Acesso em dezembro de 2011.

Senadora Rosalba Ciarlini – RN

RQS 562/2007, de 17/5/2007 – Requer, nos termos do § 2o do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja prestadas pelo Ministro da Defesa
informações acerca da construção do aeroporto de São Gonçalo do
Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte.
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Roseana Sarney
Roseana Sarney Murad
PFL – Maranhão

Profissão: Socióloga
Nascimento: 1o/6/1953, São Luís/MA
Filiação: José Sarney de Araújo Costa e Marly Macieira Sarney
Cônjuge: Jorge Francisco Murad Júnior
Filha: Rafaela
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Ciências Sociais, Universidade de Brasília – UnB, Brasília/DF (1978).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 – 31/1/2011 – MA
Suplentes: 1o – Mauro de Alencar Fecury e 2o – Ildon Marques de Souza.
Eleita com 1.314.524 votos (32,33% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Assuntos Sociais; Educação; Subcomissão Temporária da Criança, do Adolescente e da Juventude; Subcomissão Permanente de
Cinema, Comunicação e Informática; Suplente nas Comissões: Serviços de
Infraestrutura; Legislação Participativa; CPMI Exploração Sexual; Subcomissão Permanente de Proteção dos Cidadãos Brasileiros; Relações Exteriores
e Defesa Nacional.

Governadora – 1o/1/1999 a 1o/1/2003 – MA
Governadora – 1o/1/1995 a 1o/1/1999 – MA
Primeira mulher eleita para governar um estado brasileiro.

Deputada Federal – 1991 a 1994 – MA
Vice-líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados e membro do Parlamento
Latino-Americano.
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CARGOS PÚBLICOS:
Secretária de Estado para Assuntos Extraordinários do Maranhão em
Brasília; Secretária do Gabinete Civil da Presidência da República
(1983-1989); Assessora na Novacap (1983-1989); Assessora da Secretaria de Viação e Obras de Brasília (1983-1989).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Técnica em planejamento do IPEA e Coordenadora do Programa
Nacional de Centros Sociais Urbanos; Assessora do Senado Federal
e do Gabinete Civil da Presidência da República (1983-1989).
MISSÕES NO EXTERIOR:
Participou de inúmeras comitivas brasileiras em missões oficiais internacionais aos Estados Unidos, França, Portugal, Chile e Cuba.
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Agraciada com diversas comendas, notadamente do Maranhão, do Ministério do Exército, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil
e de Instituições Governamentais de Portugal.
PRONUNCIAMENTOS:
• Indignação com as acusações que sofreu durante a campanha eleitoral para a Presidência da República. Necessidade de austeridade fiscal sem o comprometimento das políticas sociais. Entusiasmo com
o programa do primeiro emprego anunciado pelo governo federal,
lembrando ter implantado programa similar no Estado do Maranhão
(como Líder). DSF 24/4/2003 p. 8506. REP DSF 1o/5/2003 p. 9341.
• Saudações aos munícipes de Açailândia-MA pelo transcurso do aniversário daquela cidade. DSF 6/6/2003 p. 14480.
• Aplauso à iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e da Fundação Alexandre Gusmão do Ministério de Relações
Exteriores, que realizou o seminário "Mulher, Política e Poder no
Brasil". DSF 6/9/2003 p. 26347.
• Homenagem à cidade de São Luís do Maranhão pelo transcurso do
aniversário de sua fundação. DSF 10/9/2003 p. 26619.
• Dia nacional de combate ao câncer. DSF 26/11/2003 p. 38903.
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• Comemoração, dia 25 de novembro, do Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra a Mulher. DSF 29/11/2003 p. 39380.
• Efeitos das enchentes no Estado do Maranhão (como Líder). DSF
6/2/2004 p. 2883.
• Congratulações à iniciativa da Anatel de padronizar em todo o Brasil
os números de telefones para atendimentos de emergências e de
serviços. DSF 28/5/2004 p. 16643.
• Homenagem a medicina brasileira pelo Dia do Médico. DSF
19/10/2004 p. 31556.
• Homenagem pela celebração dos 80 anos do poeta paraibano José
Chagas. DSF 4/11/2004 p. 35077.
• Parcerias entre o Estado e a Sociedade Civil Organizada por meio
das Organizações Não Governamentais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. DSF 16/12/2005 p. 45413.
• Requerimento de voto de pesar pelo falecimento do escritor Josué Montello. Defesa da aprovação do projeto de lei para garantia
de isonomia constitucional de mulheres policiais militares. DSF
17/3/2006 p. 8531.
• Justificação de encaminhamento de projeto de lei de autoria de S.
Exa, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal
do Médio Mearim, com sede em Pedreiras, Estado do Maranhão.
DSF 9/6/2006 p. 19679.
• Justificativas à apresentação de projetos de lei que autorizam o governo federal a criar a Universidade da Baixada Maranhense, com
sede no município de Pinheiro, e a Universidade do Leste Maranhense, no município de Caxias. DSF 12/7/2006 p. 23504.
• Apresentação de projeto de lei que visa facilitar a aplicação de recursos federais em programas de interesse social. Apresentação de
projeto de lei que propõe a implantação gradativa da obrigatoriedade
do ensino da música na educação básica brasileira. DSF 15/12/2006
p. 38924.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher. DSF 8/3/2007 p.
4330.
• Espanto ante a assinatura pelo governador do Maranhão, de protocolo para a ampliação do Aeroporto Internacional de Parnaíba,
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abrindo mão dos recursos para o aeroporto da cidade de Barreirinhas. DSF 20/4/2007 p. 10996.
Empenho de Sua Excelência, juntamente com os Senadores Edison Lobão, Epitácio Cafeteira e José Sarney, pela criação de Zonas
de Processamento de Exportação no Estado do Maranhão. DSF
28/6/2007 p. 21090.
Homenagem à memória do Senador Antônio Carlos Magalhães.
DSF 9/8/2007 p. 26990.
Esclarecimentos ao pronunciamento do Senador Flexa Ribeiro.
DCN 9/11/2007 p. 2223.
Comemoração do Dia Internacional para Eliminação da violência
contra a Mulher. DCN 29/11/2007 p. 2728.
Comemoração do décimo aniversário da obtenção do título de "Cidade Patrimônio da Humanidade" pelo Município de São Luís/MA.
DSF 7/12/2007 p. 44156.
Confirma o acordo estabelecido com os líderes da Oposição para
ampliar o número de vice-líderes do governo no Congresso Nacional, bem como a criação da Liderança da Minoria no Congresso
Nacional. DCN 22/2/2008 p. 35.
Registro do lançamento, hoje, pelo Presidente Lula, do Programa
Territórios da Cidadania (como Líder). DSF 26/2/2008 p. 3561.
Homenagem ao Dia Nacional do Aposentado. DSF 27/2/2008 p.
3618.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às agraciadas Alice Editha Klausz,
Rose Maria Gevara Muraro, Mayana Zatz, Maria dos Prazeres de
Souza e Jandira Feghali. Homenagem à Sra. Therezinha Zerbini e,
in memoriam, a Sra. Leocádia Prestes. DCN 12/3/2008 p. 106.
O acordo firmado entre o governo e a oposição para votação do
Orçamento de 2008. DCN 13/3/2008 p. 138.
Defesa de investimentos de grande porte no Estado do Maranhão
(como Líder). DSF 18/3/2008 p. 6075.
Apelo em favor da libertação de Ingrid Betancourt, sequestrada
pelas FARC. Apelo ao presidente Lula no sentido de socorrer com
presteza as vítimas das enchentes no Maranhão (como Líder). DSF
4/4/2008 p. 7964.
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• Voto de pesar pelo falecimento do ex-senador Bello Parga. DSF
14/5/2008 p. 13893.
• Registro das propostas do segundo Fórum Regional Nordeste do
PMDB Mulher, realizado em março último, na cidade de Fortaleza/
CE. DSF 16/5/2008 p. 14486.
• Homenagem pelo transcurso dos 80 anos do produtor Luiz Carlos
Barreto. DSF 4/6/2008 p. 18077.
• Comentários a respeito dos projetos votados hoje. DCN 20/6/2008
p. 1241.
• Homenagem ao Fórum Social Mundial, que ocorrerá na cidade de
Belém do Pará, em janeiro de 2009, sob o lema "Um Outro Mundo
é Possível". DSF 29/8/2008 p. 36195.
• Celebração de nova conquista do ensino básico brasileiro, que agora
terá a música como matéria obrigatória, como dispõe projeto de
autoria de S. Exa sancionado pelo Presidente da República e transformado em lei. DSF 29/8/2008 p. 36197.
• Manifestação de pesar pelo falecimento do ex-senador Mattos Leão
e do Deputado Federal Max Rosenmann. DSF 29/10/2008 p. 42006.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ruth Corrêa Leite
Cardoso (in memoriam), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, Sônia
Maria Amaral Fernandes Ribeiro, Elisa Lucinda Campos Gomes,
Lily Monique de Carvalho Marinho e Neide Viana Castanha. DCN
6/3/2009 p. 310.
• Comemoração pelo título de Capital Brasileira da Cultura concedido pelo Ministério da Cultura e o Bureau Internacional de Capitais
Mundiais, à cidade de São Luís do Maranhão. DSF 13/3/2009 p.
4904.
• Considerações sobre a estação das chuvas no Nordeste brasileiro e
o sofrimento do povo maranhense. DSF 16/4/2009 p. 11519.
PROPOSIÇÕES:
PEC 101/2007, de 12/12/2007 – Acrescenta inciso ao art. 5o da Constituição Federal, para assegurar à mulher presa recolhimento em cela
específica.
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PEC 10/2006, de 16/2/2006 – Altera os arts. 34, 35, 167 e 198 da
Constituição Federal para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de segurança alimentar e
nutricional.
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PEC 22/2004, de 28/4/2004 – Acrescenta parágrafo único ao artigo
219 da Constituição Federal. (Dispõe sobre a concessão de incentivos
ao desenvolvimento científico e tecnológico).
PET 6/2007, de 14/5/2007 – Solicita à Corregedoria Parlamentar providências, nos termos constantes do OF. GSRS No 167/2007, de 8 de
abril de 2007.
PLS 23/2008, de 19/2/2008 – Altera os arts. 83 e 84 da Lei no 7.210,
de 11 de julho de 1984, para garantir a permanência dos filhos com
idade de até 4 anos junto às mães encarceradas.
PLS 471/2008, de 9/12/2008 – Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para dispor sobre a informatização dos serviços de saúde.
PLS 474/2008, de 11/12/2008 – Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a informatização dos serviços de saúde.
PLS 234/2007, de 8/5/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Barreirinhas,
no Estado do Maranhão.
PLS 235/2007, de 8/5/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão.
PLS 248/2007, de 10/5/2007 – Autoriza o Poder Executivo a promover a internacionalização do Aeroporto de Barreirinhas, no Estado do
Maranhão.
PLS 254/2007, de 15/5/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Rosário, Estado
do Maranhão.
PLS 377/2007, de 27/6/2007 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exploração (ZPE) no Município de Bacabeiras,
Estado do Maranhão.
PLS 532/2007, de 5/9/2007 – Altera o § 1o da Lei no 9.074, de 7 de
julho de 1995, para prorrogar, sob o regime de permissão, os contratos
de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa Brasileira
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de Correios e Telégrafos (ECT) com as Agências de Correio Franqueadas (ACFs).

PLS 184/2006, de 8/6/2006 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Médio Mearim – UFEMME, com sede no
Município de Pedreiras, Estado do Maranhão.
PLS 211/2006, de 10/7/2006 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Leste Maranhense – UFESTE, com sede no
Município de Caxias, Estado do Maranhão.
PLS 212/2006, de 10/7/2006 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal da Baixada Maranhense – UFBAM, com sede
no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão.
PLS 330/2006, de 14/12/2006 – Altera a Lei na 9.394, de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a
obrigatoriedade do ensino da música na educação básica.
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PLS 145/2006, de 18/5/2006 – Complementar – Dispõe sobre restrições à despedida arbitrária ou sem justa causa do empregado portador
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), do Vírus HCV
(Hepatite C) e de doença grave e contagiosa, e dá outras providências.

PLS 331/2006, de 14/12/2006 – Acresce parágrafo único ao art. 48 da
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.
PLS 34/2006, de 16/2/2006 – Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão.
PLS 62/2006, de 16/3/2006 – Complementar – Acrescenta parágrafo
único ao art. 11 da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de
1998, para garantir a aplicação das normas legais a todo cidadão, independentemente de gênero.
PLS 224/2005, de 15/6/2005 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Vale do Tocantins (UNIVAT), com sede no
Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.
PLS 373/2005, de 1o/11/2005 – Autoriza o Poder Executivo a criar a
Agência de Desenvolvimento dos Estados do Corredor Centro-Norte
e dá outras providências.
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PLS 105/2004, de 28/4/2004 – Dispõe sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos que
compõem a sociedade brasileira, em atendimento ao disposto no § 2o
do artigo 215 da Constituição Federal.
PLS 106/2004, de 28/4/2004 – Regulamenta a concessão de incentivos
destinados a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, de
que tratam os §§ 3o a 5o do artigo 218 e o artigo 219 da Constituição
Federal.
PLS 211/2004, de 6/7/2004 – Dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, e dá
outras providências.
PLS 215/2004, de 7/7/2004 – Acrescenta artigo à Lei no 5.859, de 11
de dezembro de 1972, para estender ao empregado doméstico o direito
ao salário-família.
PLS 243/2004, de 24/8/2004 – Dispõe sobre as práticas de telemarketing, coíbe abusos e fraudes nesses serviços e implementa o Registro
Nacional de Chamadas.
PLS 333/2004, de 17/11/2004 – Acrescenta parágrafos ao art. 20 da Lei
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que "Dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências".
PLS 369/2004, de 15/12/2004 – Altera a Lei Eleitoral para vedar a
realização de auditorias que possam configurar conduta tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos.
PLS 47/2004, de 16/3/2004 – Altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, para dar nova redação ao art. 62 e introduzir o art. 63-A, com
vistas a incriminar novas modalidades de dano ao patrimônio cultural.
PRS 11/2004, de 7/4/2004 – Altera o Ato da Comissão Diretora no
6, de 2002, que dispõe sobre a impressão de trabalhos gráficos, com
vistas a permitir as publicações de autoria de Senador ou desenvolvidas
sob sua orientação a respeito de assuntos históricos ou culturais de
interesse regional, bem como àquelas destinadas ao apoio a atividades
de caráter humanitário.
RQS 1299/2008, de 29/10/2008 – Requer, nos termos do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa,
no período de 7 a 15 de novembro de 2008, para participar, na quali370

dade de observadora parlamentar, da 63a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que se realizará em Nova York. Comunica,
nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que estará ausente do País no mesmo período.

RQS 585/2008, de 13/5/2008 – Requer, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e apresentação de condolências aos familiares pelo falecimento do ex-Senador
Bello Parga.
RQS 1368/2007, de 26/11/2007 – Requerem, nos termos do artigo
199, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial, no dia 6 de dezembro de 2007, destinada a comemorar o 10o
Aniversário da obtenção do título de "Cidade Patrimônio da Humanidade" ao município de São Luis, Maranhão.
RQS 362/2007, de 17/4/2007 – Requer, nos termos do art. 218, do
Regimento Interno do Senado Federal, seja inserido em ata voto de
pesar pelo falecimento da nadadora Maria Lenk, com condolências
aos familiares.
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RQS 1652/2008, de 16/12/2008 – Requer, nos termos do art. 256,
do RISF, a retirada, em caráter definitivo, do PLS no 471, de 2008, de
sua autoria.

RQS 280/2006, de 16/3/2006 – Requerem, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja inserido em ata, Voto de
Pesar pelo falecimento de Josué Montello, ocorrido em 16 de março
de 2006, no Rio de Janeiro.
RQS 452/2006, de 20/4/2006 – Requer, nos termos do disposto no
§ 2o, do art. 50, da Constituição Federal, e do art. 217, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da Fazenda cópia dos documentos relativos à prestação de contas do Estado
do Maranhão, acerca da CIDE 2005, bem como cópia dos argumentos
técnicos apresentados pelo Ministério dos Transportes para devolver
ao Governo do Maranhão a referida prestação de contas, tendo em
vista dissonância existente entre o Plano de Trabalho publicado no
Diário Oficial da União e a execução encaminhada ao Ministério.
RQS 789/2006, de 6/7/2006 – Requerem, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de solidariedade à população
rural da Região Sul do Maranhão, acometida por doença desconhecida
que já atingiu mais de 55 pessoas, levando a óbito 10 cidadãos.
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RQS 790/2006, de 6/7/2006 – Requerem, nos termos do art. 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o disposto no
art. 50, § 2o, da Constituição Federal, informações ao Senhor Ministro
de Estado da Saúde sobre as providências já adotadas e eventuais investigações científicas, com o objetivo de esclarecer as causas da doença
desconhecida que vem acometendo a população rural da Região do
Sul do Maranhão.
RQS 1.222/2005, de 1o/11/2005 – Requerem, nos termos do art. 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar, apresentação de condolências à família, ao Prefeito e à Câmara
Municipal das cidades de Balsas e de São Raimundo das Mangabeiras,
no Estado do Maranhão, pelo assassinato do empresário José Eduardo
Carvalho Feitosa, ocorrido no dia 28 de outubro de 2005.
RQS 1.345/2005, de 22/11/2005 – Requer, nos termos do disposto
no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215,
inciso I, e 216, do Regimento Interno do Senado Federal e no disposto
na Resolução no 63, de 2005, do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre a atual situação do endividamento
do Estado do Maranhão.
RQS 1.356/2005, de 24/11/2005 – Requer, nos termos do art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckimin, por ter designado a
Dra. Suely Vilela como Reitora da Universidade de São Paulo – USP.
RQS 1.357/2005, de 24/11/2005 – Requer, nos termos do art. 222,
do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Dra.
Suely Vilela por ter sido designada Reitora da Uiversidade de São
Paulo – USP.
RQS 1.358/2005, de 24/11/2005 – Requer, nos termos do art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja
consignado, nos anais do Senado Federal, Voto de aplauso à Ministra
Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, pela
designação da Dra. Suely Vilela como Reitora da Universidade de
São Paulo – USP.
RQS 231/2005, de 5/4/2005 – solicita a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento no 1.508, de 2004, de sua autoria.
RQS 644/2005, de 16/6/2005 – Requer, nos termos do art. 43 do
Regimento Interno do Senado Federal, afastamento por 123 (cento e
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vinte e três) dias, a partir de 16 de junho de 2005, para tratamento de
saúde, conforme laudo da Junta Médica do Senado Federal.

RQS 1.508/2004, de 1o/12/2004 – Requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Banco da Amazônia
S.A. – BASA, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, informações sobre aplicações do Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias dos Servidores do Estado do Maranhão em fundos de outros
Bancos, feitas através do Banco da Amazônia S.A. – BASA.
RQS 1.609/2004, de 15/12/2004 – Requer, nos termos do art. 43,
incisos I e II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
tratamento de saúde no período de 16 a 31 de dezembro de 2004, conforme laudo médico e licença para tratamento de interesse particular,
no período de 01 de janeiro a 19 de abril de 2005.
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RQS 1.353/2004, de 3/11/2004 – Requer, nos termos do artigo 222,
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja apresentado Voto
de Aplauso pela passagem dos 80 anos do jornalista, escritor e poeta,
radicado no Maranhão, José Chagas, no dia 29 de outubro de 2004.

RQS 1.561/2003, de 3/12/2003 – Requer, nos termos do artigo 222,
do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado Voto de
Aplauso ao jornalista Villas-Boas Corrêa por ocasião do transcurso de
seus 80 anos de vida e 55 anos de profissionalismo exemplar.
RQS 550/2003, de 9/7/2003 – Requer, com fundamento no artigo 50,
§ 2o da Constituição Federal, e no artigo 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio informações sobre estudo contratado, por meio
de licitação, para a identificação e avaliação estratégica dos potenciais
impactos ambientais e socioeconômicos agregados de investimentos
nos Eixos da Amazônia – Madeira/Amazonas e Arco Norte – e no
Eixo Oeste, pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, a partir de acordo efetivado com o Ministério do
Meio Ambiente e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Matérias Legislativas – MATE – Base de dados. Disponível em:
<http:www.senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
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Sandra Guidi

Sandra Zanatta Guidi
PPB – Santa Catarina

Profissão: Professora
Nascimento: 28/12/1948, Santa Catarina/SC
Filiação: Alcino Zanatta e Eleonora Martins Zanatta
Cônjuge: Altair Guidi
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Ciências Biológicas pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (1973), pós-graduada em Genética Humana pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1979); Pedagogia pela UNESC (1986).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1996 e 1999 – SC
Eleita 2a suplente do Senador Esperidião Amim. Assumiu em virtude do falecimento
do 1o Suplente, Vilson Cechin, na vaga do titular o Senador Esperidião Amin.
Nos períodos: 29/8 a 23/12/1996 e 4 a 31/1/1999, quando o titular renunciou para
assumir governo do estado.
Titular nas Comissões Especiais: Hospital N. S. Nazaré; Código Civil; Habitat 2; Dívida
Interna Pública; Suplente nas Comissões: Especial Nordeste; CPMI Trabalho Infantil.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Presidente da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma
(1977 a 1982).
PRONUNCIAMENTOS:
• Atuação de Sua Excelência durante o período em que exerceu o
mandato senatorial pela representação do Estado de Santa Catari375
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na, no momento em que se despede do Senado. DSF 21/12/1996
p. 21189.
Sugerindo ao Governo Federal a busca de caminhos modernos, do
ponto de vista ecológico e tecnológico, para o aproveitamento do
carvão brasileiro. Indústria carbonífera catarinense. DSF 20/12/1996
p. 21032.
A importância da construção da barragem do rio São Bento, situada no sul de Santa Catarina, para a recuperação e proteção do
meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável da região. DSF
29/1/1999 p. 2382.
Propósitos de Sua Excelência ao assumir o mandato senatorial. DSF
30/8/1996 p. 15195.
Reflexão sobre a questão da educação no País, por ocasião de sua
despedida do Senado Federal. DSF 30/1/1999 p. 2563.
Congratulando-se com a Deputada Ângela Amin por sua eleição
para a prefeitura de Florianópolis/SC. DSF 22/11/1996 p. 18780.
Reflexão sobre a educação no Brasil, a propósito do Dia do Professor. DSF 16/10/1996 p. 17003.

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – 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.

376

Selma Elias
Selma Elias Westphal
PMDB – SC

Profissão: Pedagoga
Nascimento: 8/4/1948 Imbituba/SC
Filiação: Eduardo Elias e Izabel Pires Elias
Cônjuge: Fúlvio Westphal
Filhas: Flávia e Rafaela
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Pedagogia, Universidade Federal de Santa Catarina.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 5/8/2010 a 30/9/2010 – SC
2a Suplente do Senador Leonel Pavan.

CARGOS PÚBLICOS:
Secretária muncipal de educação de Imbituba/SC.
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora: Magistério – Colégio Estadual Engenheiro Annes Gualberto, Imbituba/SC (19 anos).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Supervisora Local de Ensino, Imbituba/SC (1988-1990); Coordenadora Regional de Ensino, Imbituba/SC (1994-1998); Secretária Adjunta
da Educação e Inovação do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/SC
(2003-2004); Consultora-Geral, Gabinete do Governador, à disposição
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da Fundação Nova Vida, presidida pelas Sras. Ivete A. da Silveira e
Maria Bernadete Pavan; ex-Presidente do PMDB Mulher de Santa
Catarina; atual Vice-Presidente da Fundação Nutrir; Vice-Presidente
do CONSEA – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional; membro do Conselho Estadual de Turismo; membro do
Conselho de Assistência Social da Fundação Nova Vida.
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HOMENAGENS RECEBIDAS:
Medalha de Honra ao Mérito por serviços prestados para a Educação –
Homenagem da Câmara Municipal de Imbituba/SC (1996); Medalha
Antonieta de Barros – Assembleia Legislativa de Santa Catarina; Título
de Cidadã Urubiciense (2003).
PRONUNCIAMENTOS:
• Registro da trajetória política de S. Exa no Estado de Santa Catarina, estabelecendo as metas que pretende cumprir em seu mandato
parlamentar. DSF 6/8/2010 p. 40240.
• Apoio à reivindicação da Associação Nacional dos Médicos Residentes, como também da Associação de Médicos Residentes de
Santa Catarina, que estão em greve e exigem aumento de bolsa.
DSF 18/8/2010 p. 42203.
• Regozijo pela avaliação da Secretaria de Patrimônio da União de que
as famílias moradoras dos imóveis da antiga Companhia das Docas
devem ser os titulares dos bens. Descrição do projeto apresentado
por S. Exa que determina que o Programa do Seguro-Desemprego
conceda bolsa de estudos provisória ao trabalhador desempregado
e a seus dependentes, desde que comprovada a matrícula em instituições particulares de ensino superior. DSF 23/9/2010 p. 46050.
• Registro da inauguração de obras, pelo Presidente Lula, em Santa
Catarina. Preocupação com a burocracia enfrentada por brasileiros
para revalidar diplomas de graduação e de pós-graduação obtidos
no exterior, pedindo providências para solucionar esse problema.
DSF 15/9/2010 p. 45615.
• Preocupação com o crescimento das instituições de ensino superior
em todo o País, o que necessita de fiscalização para que as futuras
gerações não sejam prejudicadas com a qualidade do ensino oferecida. DSF 12/8/2010 p. 42113.
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• Defesa do programa "Mais Frutas na Escola", implantado de forma
piloto em cinco regionais de ensino em Santa Catarina. Apelo em
favor da inclusão, em pauta, do Projeto de Lei da Câmara 40, de
2010-Complementar, que regulamenta a aposentadoria especial à
pessoa com deficiência filiada ao Regime Geral de Previdência Social. DSF 29/9/2010 p. 46179.
• Apelo às autoridades federais da Secretaria do Patrimônio da União
para que solucionem problema enfrentado por mais de uma centena
de famílias, quanto à titularidade de imóveis situados em quadras residenciais do centro do município de Imbituba/SC. DSF 26/8/2010
p. 43159.
• Considerações acerca dos problemas por que passa a pesca artesanal
no Estado de Santa Catarina. DSF 2/9/2010 p. 44595.
• Apelo aos líderes partidários pela aprovação de empréstimo do Banco Mundial, para o Estado de Santa Catarina, destinado a financiar
o Projeto Santa Catarina Rural/Microbacias III. DSF 19/8/2010 p.
42484.
• Destaque para o potencial turístico de Santa Catarina e a sua importância para a economia do Estado. DSF 16/9/2010 p. 45640.
• Considerações sobre a Proposta de Emenda à Constituição 33, de
2009, que dispõe sobre a exigência do diploma de curso superior
de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício da
profissão de jornalista. DSF 22/9/2010 p. 46027.
PROPOSIÇÕES:
PLS 240/2010, de 21/9/2010 – Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para determinar que o programa do Seguro-Desemprego
conceda bolsa de estudos provisória ao trabalhador desempregado e a
seus dependentes, desde que comprovada a matrícula em instituições
particulares de ensino superior.
FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Pronunciamentos. 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
– Comissões. Base de dados. Disponível em: <http:www.senado.gov.
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Serys Marly Slhessarenko
PT – Mato Grosso

Profissão: Professora
Nascimento: 2/4/1945, Cruz Alta/MT
Filiação: João Maria dos Santos e Olinda dos Santos
Cônjuge: Leonardo Slhessarenko
Filhos: Natasha, Alexandre, Larissa, Leonardo Filho
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (1971) e Pedagogia (1972)
Universidade Federal de Mato Grosso; Mestre em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC (1976/1978);
Especialização em Método e Técnicas de Pesquisas em Ciências Sociais Fundação Getúlio Vargas/RJ (1975).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2003 a 31/1/2011 – MT
Suplentes: 1o – Wanderley A. Pignati e 2o – Orency Francisco da Silva.
Eleita pelo PT, com 574.701 votos (25,94% dos votos válidos).
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos (6/2/2007 a 19/2/2008); Assuntos Sociais (24/6 a 9/7/2003); Constituição, Justiça e Cidadania (19/2/2003
a 17/2/2005, 9/9/2009 a 22/12/2010); Desenvolvimento Regional e Turismo
(16/2/2009 a 22/12/2010); Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (18/2/2005 a 31/1/2007); Relações Exteriores e Defesa Nacional
(20/10/2005 a 31/1/2007); Serviços de Infraestrutura (19/2/2003 a 17/2/2005); Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (31/5/2005); Subcomissões Permanentes: Segurança Pública (27/8/2003 a 17/2/2005); Idoso (17/4/2007 a 11/6/2009);
Defesa da Mulher (11/3/2008 a 22/12/2010); Defesa da Mulher (11/3/2008 a
22/12/2010); Temporárias: sobre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos (26/4/2007
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a 17/2/2009); Saúde (9/7/2004 a 17/2/2005); Irrigação na Região Centro-Oeste
(12/5 a 22/12/2010); Turismo (8/4/2003 a 17/2/2005); CPI Privatizações 2005
(28/6/2005 a 31/1/2007); CPMI: BANESTADO 2003 (18/6/2003 a 27/12/2004);
Cartões Corporativos 2008 (6/3 a 5/6/2008); Compra de Votos (Mensalão) 2005
(19/7/2005); Exploração Sexual 2003 (11/6/2003 a 13/7/2004); Comissões Especiais: Dorothy Stang 2005 (16/2 a 30/3/2005); Identificar dispositivos constitucionais sujeitos à regulação 2009 (2/4/2009 a 22/12/2010); Reforma do Código
de Processo Penal – PLS 156/2009 (art. 374-RISF) (13/5/2009 a 22/12/2010);
Reforma do Judiciário 2004 (31/12/2004 a 15/12/2005); Situação das Mulheres
Presas 2007 (21 a 24/12/2007); Veto Total no 8/2004 (30/6/2004); Ano da Mulher
2004 (17/5 a 31/12/2004); Ano Internacional da Mulher Latino-Americana 2006
(9/6/2005 a 16/10/2006); Conselhos: Ordem do Congresso Nacional (5/2/2009);
Ética e Decoro Parlamentar (6/3 a 29/5/2007); Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (3/4/2007 a 11/2/2009); Suplente nas Comissões: Assuntos Econômicos
(19/2/2003 a 17/2/2005); Agricultura e Reforma Agrária (23/2/2005 a 31/1/2007);
Assuntos Sociais (19/2/2003 a 17/2/2005); Constituição, Justiça e Cidadania (16/3
a 9/9/2009); Direitos Humanos e Legislação Participativa (20/3/2003 a 17/2/2005);
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (13/2/2007 a
16/2/2009); Relações Exteriores e Defesa Nacional (6/4 a 20/10/2005, 6/2/2007 a
16/2/2009); Representativa do Congresso Nacional (1o a 31/7/2004); CPI Transgênicos 2003 (9/10/2003 a 14/12/2004); CPMI: Compra de Votos (Mensalão) 2005
(19/7 a 16/11/2005); Terra 2003 (4/12/2003 a 30/11/2005); Subcomissão Fome
Zero (21/8/2003 a 30/6/2004); Subcomissões Permanentes: Assuntos Municipais (19/4/2005 a 31/1/2007); Segurança Pública (17/11/2009 a 22/12/2010); Idoso
(16/11/2004 a 17/2/2005); Comissões especiais: Porte de Armas – Prejudicado 2003
(16/7 a 15/12/2003); Risco Ambiental em Municípios Relacionados pelo INPE
(9/4/2008 a 22/12/2009); Salário-Mínimo 2005 (1o/12/2005 a 1o/2/2007).

Deputada Estadual – 2000 a 2003 – MT

Eleita com 22.649 votos.
Líder do PT.
Presidente nas CPIs: Combate ao Narcotráfico; Abuso do Poder Econômico nas
Eleições de 2002.

Deputada Estadual – 1o/2/1995 a 31/1/1999 – MT

Eleita com 16.596 votos.
Titular nas Comissões: Constituição e Justiça; Educação, Saúde e Desporto; CPI
sobre a Gleba Divisa; CPI sobre o Banco do Estado do Mato Grosso – BEMAT
(Presidente).

Deputada Estadual – 1o/2/1991 a 31/1/1995 – MT

Comissões: Terra e Meio Ambiente; CPI sobre o trabalho escravo em Mato Grosso
(Presidente); CPI sobre a Sonegação Fiscal (Membro).
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Fundadora da Universidade Federal do Mato Grosso; Professora no
Ginásio Brasil de Cuiabá (1966); Professora na Escola Estadual de
1o e 2o Graus Nilo Póvoas (1967); Professora do Pré-Universitário
de Cuiabá (1968/1971); Professora do Departamento de Educação,
por concurso público, da Universidade Federal de Mato Grosso de
(1972/1991); Professora do Departamento de Educação da Pontifícia
Universidade Católica, Rio de Janeiro (1976); Chefe do Departamento
de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, por eleições
diretas (1983/1984); Coordenadora do Centro de Letras e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso, eleita por eleições
diretas e nomeada Ministra da Educação (1985); Fundadora e Membro
da Executiva Nacional da UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação (1986).
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CARGOS PÚBLICOS:
Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de
Cuiabá/MT (3/1986 – 3/1987); Secretária Estadual de Educação
(3/1987 – 6/1988).

MISSÕES NO EXTERIOR:
Representou o Senado Federal no Seminário Internacional "Os Direitos Políticos das Mulheres na América", na cidade do México (2003);
Representou o Senado Federal na Missão Oficial à Espanha, tema:
Microcrédito (2003).
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Patronesse, paraninfa e nome de turmas de formandos por 58 vezes
em diversos cursos da Universidade Federal de Mato Grosso; Patronesse, paraninfa 12 vezes de turmas da UNIC; Patronesse, paraninfa
de 71 turmas de formandos de 1o e 2o graus; Madrinha de turmas do
curso de Pedagogia da Faculdade Cândido Rondon por duas vezes
1999; Grande Oficial da Ordem do Mérito de Mato Grosso (1988);
Título de Cidadã Vilariquense (1993); Título de Cidadã Cuiabana
(1997); Título de Cidadã de Várzea Grande (1999); Título de Cidadã
Mato- Grossense (2001); Título de Águia Honorária, Polícia Militar
de Mato Grosso (2002); Medalha do Pacificador, exército Brasileiro
(2003); Ordem do Mérito Aeronáutico, Força Aérea Brasileira (2003).
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PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Conferência Brasileira de Educação, São Paulo/SP (1980); Conferência Brasileira de Educação; Belo Horizonte/MG (1982); Conferência
Brasileira de Educação, Goiânia/GO (1986); Coordenadora e Debatedora na Conferência Brasileira de Educação, São Paulo/SP (1991);
Encontros Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (1983-1989); Conferencista, Palestrante
e Debatedora 75 vezes em encontros educacionais, em várias capitais
brasileiras e na maioria dos Municípios de Mato Grosso; III Encontro
Verdes das Américas, Rio de Janeiro/RJ (2003); Fórum Mundial da
Mujeres Solidariedad, Venezuela (2003); Los Derechos Políticos de
Las Mujeres en América, Ciudad del México (2003).
PRONUNCIAMENTOS
• Retrospectiva de atuação política de Sua Excelência no Estado de
Mato Grosso. DSF 20/2/2003 p. 1631.
• Convite aos parlamentares para a sessão solene a realizar-se no próximo dia 12, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Registro da candidatura de 31 mulheres ao Prêmio Bertha Lutz. Destaque ao potencial agropecuário do Estado do Mato Grosso, apelando
para a melhoria das rodovias que escoam a produção. Importância da
definição de uma política agrícola em prol dos pequenos e médios
produtores. DSF 28/2/2003 p. 2738.
• Registro da liberação de recursos pelo Ministro dos Transportes
para a recuperação emergencial de rodovias federais no Estado de
Mato Grosso. Defesa da reserva às mulheres de 30% das vagas de
candidaturas por ocasião de eleições em qualquer instância de poder.
Justificativas à criação, nesta Casa, da Comissão de Direitos Humanos e Questões de Gênero. Comemoração, em 8 de março, do
Dia Internacional da Mulher. Homenagem póstuma ao jornalista
de Mato Grosso, Antônio de Pádua, recentemente falecido. DSF
1o/3/2003 p. 2855.
• Apoio ao pronunciamento do Sr. Paulo Paim, destacando sua atuação, quando parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
em prol das causas dos idosos e aposentados. Participação, nesta
manhã, de encontro com 400 mulheres trabalhadoras rurais. Importância da instalação do Conselho da Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

•
•
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Preocupação com as rodovias do Mato Grosso, situação que afeta
o escoamento da safra agrícola do Estado. Registro do manifesto
do Grupo de Trabalho Amazônico contra a biopirataria, tema que
enseja um amplo debate na Casa. DSF 6/3/2003 p. 2886.
Precariedade das rodovias do Estado de Mato Grosso, causando
prejuízos ao Estado devido à dificuldade de escoamento da produção. Críticas à morosidade, do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, na desapropriação de terras cultiváveis
destinadas aos trabalhadores sem terra. DSF 7/3/2003 p. 2903.
Comemoração do dia internacional da mulher. DCN 13/3/2003
p. 238.
Cobrança da restauração das rodovias que cortam o Mato Grosso, visto que tem prejudicado sobremaneira a escoação da safra de
grãos do Estado. Homenagem ao poeta baiano Castro Alves, pelo
transcurso do Dia da Poesia, hoje. Considerações sobre o edital da
revista Matria. DSF 15/3/2003 p. 3549.
Apoio ao discurso do Senador Antero Paes de Barros. Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo do Diretor-geral do Senado,
Sr. Agaciel da Silva Maia, intitulado: "A Mulher e a Política". DSF
18/3/2003 p. 3721.
Comentários ao artigo publicado na Revista Exame, intitulado "Os
Malucos de Lucas", sobre a prosperidade do Município de Lucas de
Rio Verde/MT. Precariedade das rodovias do Estado de Mato Grosso, em particular a BR-163, trecho que liga o Estado de Mato Grosso
ao Estado do Pará. Defesa do projeto que reduz o ICMS cobrado
sobre o fornecimento de energia no Estado de Mato Grosso, vetado
pelo Governador Blairo Maggi. Protestos contra o fechamento, pela
Polícia Federal e pela Anatel, de rádios comunitárias no Estado de
Mato Grosso. Registro do artigo do professor Said Barbosa Dib,
intitulado: "As verdadeiras razões de Bush para a guerra contra o
Iraque". DSF 22/3/2003 p. 4360.
Entrega da Segunda Premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz. DSF 28/3/2003 p. 4928.
Lançamento do livro "direitos humanos das mulheres... em outras
palavras", um projeto da secretaria especial de políticas para as mu-
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lheres em parceria com a Agende – Ações em Gênero, Cidadania e
Desenvolvimento. DSF 28/3/2003 p. 4940.
Realização, ontem, da sessão especial do Conselho do Diploma da
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, oportunidade em que foram premiadas cinco mulheres das mais variadas regiões do País. Definição de
prioridades para a restauração emergencial de rodovias no Mato
Grosso, em visita do Ministro dos Transportes àquele Estado, bem
como da conclusão das BR-163, BR-158, BR-364 e da Ferronorte.
Defesa da utilização da Contribuição de Intervenção do Domínio
Econômico (CIDE) para a recuperação da malha viária do País. DSF
29/3/2003 p. 5179.
Repúdio à matéria publicada na revista Veja, do último final de semana, que atribui o déficit da Previdência à aposentadoria das mulheres. Importância da alfabetização das mulheres. Conclamando todas
as mulheres do Brasil a se mobilizarem contra a guerra do Iraque.
Avanço da criminalidade no País, destacando a realidade do crime
organizado em Mato Grosso. Registro do documento entregue ao
Ministro da Justiça sobre o Fórum Mato-Grossense de Combate à
Corrupção e ao Crime Organizado. DSF 4/4/2003 p. 6008.
Homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela
Campanha da Fraternidade 2003, cujo tema é "Fraternidade e Pessoas Idosas: Vida, dignidade e esperança". DSF 8/4/2003 p. 6276.
Realização de atos públicos, em todo o país, pela regulamentação da
profissão de jornalista, por ocasião da comemoração, hoje, do Dia
do Jornalismo. DSF 8/4/2003 p. 6404.
Defesa da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS, nas contas de energia elétrica em Mato Grosso.
Homenagem pelo transcurso dos 280 anos da Cidade de Cuiabá.
DSF 9/4/2003 p. 6587.
Transcurso dos 30 anos da Embrapa. Comentários à campanha da
CNBB em favor das vítimas da guerra no Iraque. Registro da conquista da Oficial Lílian Tereza de Lima, primeira mulher a ocupar o
mais alto posto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. DSF
24/4/2003 p. 8524.
Visita às áreas de fronteira da Amazônia de uma comitiva parlamentar para discutir questões sobre a soberania e preservação do
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território nacional. Registro de artigo do Diretor-Geral do Senado
Federal, Agaciel da Silva Maia, publicado no Correio Braziliense de
hoje, intitulado "Senado, espelho da nação". DSF 29/4/2003 p. 8904.
Relato de viagem realizada à Amazônia, oportunidade em que defende um debate aprofundado sobre a questão das fronteiras brasileiras, que estão em condições precárias, e discussão da regulamentação das ONGs. Reivindicação de uma melhor articulação entre os
parlamentares e o Governo Federal. DSF 30/4/2003 p. 9050.
Expectativas com relação às reformas da Previdência e Tributária,
encaminhadas hoje pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. DSF 1o/5/2003 p. 9330.
Homenagem ao Dia Mundial do Trabalho. DSF 6/5/2003 p. 9456.
Nota de insatisfação da bancada feminina no Congresso Nacional
pela indicação de três juristas homens para o Supremo Tribunal
Federal. Homenagem ao Dia do Taquígrafo ocorrido no último dia
3 de maio. DSF 8/5/2003 p. 9886.
Cobrança da aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (CIDE) para a recuperação de estradas,
finalidade para a qual foi criada. Registro da realização de seminário promovido pela Unesco, FAO e ministérios do governo, como
uma das etapas de projeto sobre a pobreza lançado pela Unesco no
ano passado. Importância do Programa Fome Zero. DSF 9/5/2003
p. 10170.
Homenagem pelo Dia das Mães, especialmente àquelas que cuidam
sozinhas dos seus filhos. Importância do gerenciamento dos recursos hídricos. Papel da Agência Nacional das Águas – ANA. Registro
de matéria publicada na Gazeta Mercantil, acerca da preservação das
rodovias. DSF 10/5/2003 p. 10598.
Comemoração dos 136 anos do município de Várzea Grande/MT.
Realização, amanhã, no município de Vila Rica/MT, de fórum de
discussão sobre o futuro da economia dos municípios de Vila Rica
e do Baixo Araguaia, no Estado de Mato Grosso, com relação à conclusão e conservação da rodovia BR-158. DSF 17/5/2003 p. 11704.
Anúncio da apresentação de proposta de emenda à Constituição
que altera o sistema de escolha de magistrados e composição dos
tribunais. DSF 24/5/2003 p. 12932.
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• Histórico da ocupação da Amazônia, analisando trecho do livro da
jornalista inglesa Binka Le Breton, intitulado: "Vidas Roubadas! –
a escravidão moderna na Amazônia Brasileira". DSF 27/5/2003 p.
13100.
• Situação das crianças e dos adolescentes. Lançamento, ontem, do
livro Esmeralda – Por que não dancei, que retrata a história de Esmeralda Ortiz. Trabalho a ser desenvolvido pela Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) do abuso e da exploração sexual. Limitação do poder das agências reguladoras. DSF 31/5/2003 p. 13854.
• Apresentará projeto que regulamentará a adoção da taxa Tobin pelo
Brasil, sobre movimentação internacional de capital especulativo.
DSF 3/6/2003 p. 14088.
• Homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 5/6/2003
p. 14273.
• Considerações sobre o episódio que resultou em óbitos em decorrência da ingestão do medicamento Celobar. DSF 19/6/2003 p.
15894.
• Transcrição de discurso pronunciado por Sua Excelência no Senado
da República Mexicana durante a realização de seminário internacional sobre os direitos políticos das mulheres na América. Desvio
de recursos da Previdência Social para outros órgãos. DSF 21/6/2003
p. 15931.
• Apelo para a recuperação das rodovias brasileiras com a utilização
dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Considerações sobre o crime organizado em Mato
Grosso. DSF 24/6/2003 p. 15986.
• Comentários ao plano safra para a agricultura familiar para o biênio
2003/2004. Defende a adoção efetiva pelo governo do "software livre".
DSF 25/6/2003 p. 16132.
• Comentários às declarações do Presidente da República, destacando
que em nenhum momento Sua Excelência referiu-se às reformas
da Previdência e Tributária (como Líder). DSF 26/6/2003 p. 16273.
• Encontro da Frente Parlamentar de Desenvolvimento sustentável
e apoio à Agenda 21. DSF 1o/7/2003 p. 16684.
• Precariedade das rodovias brasileiras em especial a BR-163. DSF
9/7/2003 p. 17380.
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• Relato do jornalista Sílvio Mata Rangel Drumond manifestando
temor pela soberania nacional na Amazônia. Transcurso dos 25
anos da Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT. DSF
11/7/2003 p. 17734.
• Considerações acerca da reforma da previdência. Defesa da aplicação de recursos da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio
Econômico (CIDE) na recuperação de estradas. DSF 12/7/2003 p.
17884.
• Registro da viagem que fez representando o Senado à Antártida,
em companhia do Senador Demóstenes Torres. DSF 22/7/2003 p.
19359.
• Transcrição, nos Anais do Senado, de entrevista com Dom Pedro
Casaldáliga, publicada na revista Brasília em Dia. Considerações a
respeito de estudo sobre a geração de empregos em trabalho de
construção e conservação de estradas. DSF 25/7/2003 p. 20129.
• Apoio à luta pela reforma agrária no País. Irregularidades na publicidade de medicamentos. Relato da pauta da Frente Parlamentar da
Agenda 21. DSF 26/7/2003 p. 20446.
• Precariedade das rodovias brasileiras. DSF 30/7/2003 p. 20563.
• Participação de Sua Excelência em missão oficial à base brasileira
na Antártida (como Líder). DSF 31/7/2003 p. 20727.
• Considerações sobre a reforma agrária. Relato das atividades da
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Banestado. DSF
1o/8/2003 p. 20894.
• Informa à Casa que amanhã acontecerá um "caminhonaço" em
Mato Grosso, em que a população reivindicará a pavimentação da
BR-163. DSF 5/8/2003 p. 22140.
• Defesa do cooperativismo. DSF 8/8/2003 p. 22665.
• Defesa da discussão aprofundada da reforma do Judiciário. Solicitação de recursos destinados à recuperação da malha rodoviária
federal. Críticas à possibilidade de aumento da alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. DSF
14/8/2003 p. 23349.
• Trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da exploração sexual de crianças e adolescentes. DSF 16/8/2003
p. 23942.
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• Participação de Sua Excelência no Seminário do Software Livre. Recriação da Sudam. Considerações sobre a reforma tributária. Matéria publicada na imprensa mato-grossense a respeito da ameaça
do MST de ocupação de fazendas do governador daquele Estado.
DSF 23/8/2003 p. 24824.
• Homenagem a Salvador Allende, ex-presidente da República do
Chile, falecido em 11 de setembro de 1973. DSF 12/9/2003 p. 26775.
• Defesa da aprovação de requerimento de sua autoria, solicitando a
realização de sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra
a Mulher. Transcurso de 30 anos da morte do ex-presidente chileno
Salvador Allende. DSF 13/9/2003 p. 27060.
• Importância de uma atitude imediata, por parte dos Srs. Senadores,
em relação à utilização dos recursos oriundos da Contribuição de
Intervenção do Domínio Econômico – CIDE. Instituição, dia 11
do corrente, do Dia do Cerrado. Preocupação com a degradação
da biodiversidade do cerrado brasileiro. Participação no terceiro
Encontro Verde das Américas, entre os dias 8 a 10 de setembro do
corrente ano. DSF 16/9/2003 p. 27124.
• Homenagem a Bertha Lutz pela sua luta em defesa dos direitos da
mulher no Brasil. Relato da atuação de cooperativas de crédito na
Espanha. DSF 17/9/2003 p. 27312.
• Realização do oitavo Seminário de Comemoração do Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, em 16 do corrente, na
cidade de São Paulo. DSF 19/9/2003 p. 28083.
• Disponibilização das TVs Senado e Câmara em canal aberto. Defesa das nomeações feitas no Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Vantagens ambientais do carvão vegetal. DSF 30/9/2003 p. 29552.
• Comemoração, hoje, do Dia da Unidade Alemã. Transcurso de um
ano do assassinato de Sávio Brandão, proprietário do jornal Folha do
Estado, em Cuiabá/MT. Tortura e morte do chinês Chan Kim Chang
em presídio do Rio de Janeiro. DSF 4/10/2003 p. 30222.
• Apreensão com a questão energética no País. Lançamento do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente. DSF 9/10/2003
p. 30905.
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• Transcurso dos 30 anos da morte de Ernesto Che Guevara. DSF
10/10/2003 p. 31061.
• Homenagem aos educadores pelo transcurso do Dia do Professor.
DSF 16/10/2003 p. 31844.
• Homenagem à Medicina pela passagem do Dia do Médico. DSF
18/10/2003 p. 32839.
• Qualidade da produção leiteira no Brasil. DSF 18/10/2003 p. 32858.
• Considerações sobre a reforma tributária. DSF 25/10/2003 p. 33765.
• Comemoração do Jubileu de prata do Pontificado de sua Santidade
o Papa João Paulo II. DCN 31/10/2003 p. 1823.
• Análise do relatório do Partido da Frente Liberal acerca dos 10 primeiros meses do governo Lula. Luta pelo fim da discriminação
contra o negro no Brasil. DSF 1o/11/2003 p. 34676.
• Ação policial no Projeto de Assentamento Liberdade, em Mato
Grosso. Ação do Ministério Público e da Polícia Federal na chamada
"Operação Anaconda". Comentários sobre concurso público de juiz
realizado em Mato Grosso. DSF 4/11/2003 p. 34801.
• Importância da reforma da Previdência, defendendo a negociação
e a prudência para a votação da matéria. DSF 11/11/2003 p. 36010.
• Homenagem ao Dia Nacional do Vereador. DSF 14/11/2003 p.
36877.
• Questão fundiária no Estado de Mato Grosso. Críticas à postura do
governo relacionada à Previdência e aos Deficientes Físicos. Importância da reforma da Previdência. Indagações acerca dos transgênicos. Despejo de duas mil famílias no município de Sinope/MT.
DSF 15/11/2003 p. 37264.
• Homenagem pelo transcurso dos 40 anos da Secretaria de Editoração e publicações do Senado Federal. Participação no lançamento da
campanha "Ação afirmativa, atitude positiva". A questão da violência
no País. DSF 19/11/2003 p. 37805.
• Dia Nacional da Consciência Negra. DSF 21/11/2003 p. 38301.
• Violência contra a mulher. Dia Nacional da Consciência Negra.
DSF 22/11/2003 p. 38460.
• Registro da realização, amanhã, de sessão especial pelo transcurso
do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a
Mulher. Considerações sobre a reforma da Previdência. Defesa
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do fortalecimento do Partido dos Trabalhadores. DSF 25/11/2003
p. 38534.
Comemoração do Dia Internacional pela eliminação da violência
contra a mulher. DCN 26/11/2003 p. 2852.
Realização da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Comentários sobre a operação Anaconda, realizada pelo Ministério Público.
DSF 29/11/2003 p. 39217.
Considerações sobre a chamada "PEC paralela" à reforma previdenciária. Transcurso do Dia Mundial de Luta contra a Aids. Atuação do
crime organizado no Brasil. Registro das agraciadas com o Prêmio
Cláudia de Mulher do Ano. DSF 6/12/2003 p. 40109.
Homenagem ao Bispo D. Pedro Casaldáliga. Conflito entre índios e
posseiros na área de Alta da Boa Vista, em Mato Grosso. Transcurso
hoje do Dia da Justiça. DSF 9/12/2003 p. 40354.
Alerta para conflito entre posseiros e índios Xavantes no Estado
de Mato Grosso. Satisfação com a aprovação, ontem, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal do projeto
de lei que cria a comissão permanente de direitos humanos. DSF
11/12/2003 p. 40690.
Conflito entre índios e fazendeiros na região do Alto Araguaia em
Mato Grosso. Ameaças a Dom Pedro Casaldaliga. Aprovação do
Projeto de Lei do Senado 293, de 1999, que trata de cooperativas
de crédito. DSF 13/12/2003 p. 41089.
Defesa dos direitos das minorias, principalmente o problema da
mulher na Previdência. DSF 14/12/2003 p. 41211.
Considerações sobre a utilização da Contribuição sobre a Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) para a recuperação das
rodovias nacionais. Homenagem ao Dia Nacional do Ministério
Público, destacando o importante papel desempenhado por esta
instituição. DSF 17/12/2003 p. 41670.
Paralisação da Polícia Federal. Comentários ao artigo publicado no
Jornal do Brasil, edição de hoje, sob o título "Crédito do Banco do
Brasil fica encalhado". DSF 18/12/2003 p. 41819.
A crise da lavoura cacaueira na Bahia. Balanço de seu primeiro ano
de mandato no Senado. DSF 18/12/2003 p. 42016.
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• Cobrança da restauração das rodovias BR-163, BR-070, BR-364
e BR-158. Considerações sobre a reforma do Judiciário. DSF
24/12/2003 p. 42910.
• Elogios à proposição de iniciativa do Deputado Maurício Rabelo
que instituiu o Ano Nacional da Mulher. Necessidade da convocação extraordinária do Congresso Nacional. Pesar pelo falecimento
da D. Kyola, mãe do Senador José Sarney. DSF 20/1/2004 p. 15.
• Louvor à decisão de juiz federal de Mato Grosso no que tange à
identificação de cidadãos americanos que ingressam no território
nacional. A questão dos direitos humanos no País. DSF 21/1/2004
p. 751.
• Defesa da aprovação da "PEC paralela", destacando suas discordâncias com a postura do Presidente João Paulo sobre a matéria.
Reitera sua posição pessoal de não percebimento do pagamento
da convocação extraordinária, repudiando críticas daqueles que a
denominam de demagoga. DSF 23/1/2004 p. 1121.
• Cobranças de revisão da Cofins, conforme acordo feito, no final
de 2003, para a votação do projeto. Necessidade de reforma e
conservação das rodovias do Estado de Mato Grosso, em particular as BR-158 e 364. A questão da violência doméstica. DSF
27/1/2004 p. 1335.
• Necessidade da reapropriação de terras públicas expropriadas em
Mato Grosso. DSF 6/2/2004 p. 2878.
• Precariedade das rodovias brasileiras, particularmente no Estado do
Mato Grosso. Defesa da liberação imediata dos recursos arrecadados pela Cide para os governos estaduais. Repúdio à existência de
trabalho escravo. Comentários sobre a proposta de emenda à Constituição que suprime o pagamento de convocações extraordinárias
do Congresso Nacional. DSF 7/2/2004 p. 3245.
• Homenagem pelos vinte anos da presença do Brasil na Antártica.
Problemas gerados pelas enchentes no Brasil e, particularmente,
em Mato Grosso. Situação das rodovias em Mato Grosso. DSF
14/2/2004 p. 4301.
• Defesa do Ministro José Dirceu. Importância da manutenção das
rodovias do Estado de Mato Grosso. Questão da Mulher no Brasil.
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Apoio à criação da Comissão de Direitos Humanos e questões de
gênero no Senado Federal. DSF 21/2/2004 p. 5142.
Considerações sobre sua viagem ao Canadá. Análise da situação
econômica e social do Estado de Mato Grosso. DSF 2/3/2004 p.
5238.
Confirmação de sua assinatura aposta ao requerimento de criação
da CPI dos bingos. Alternativas para o consumo de soja no Brasil.
Convite para a sessão solene do Congresso Nacional destinada a
comemorar o Dia Internacional da Mulher. DSF 6/3/2004 p. 6021.
Convite para a sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se
amanhã, em homenagem do Dia Internacional da Mulher. Desmoronamento de trecho da BR-163, em Mato Grosso. DSF 9/3/2004
p. 6140.
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. 220.
A importância da sétima marcha dos prefeitos. Defesa da utilização de software livre pelo Senado Federal. DSF 16/3/2004 p. 7033.
Comemoração, nos próximos dias 21 e 22 de março, do Dia Florestal Mundial e do Dia Mundial da Água. DSF 19/3/2004 p. 7796.
Considerações sobre o pronunciamento do Senador Ramez Tebet.
Comemoração, ontem, do Dia Florestal Mundial. Conclama o Senado a promover um amplo debate em torno da reforma universitária. DSF 23/3/2004 p. 7977.
Realização de videoconferência pelo Interlegis, no próximo dia 31,
para discutir a participação da mulher na política. Debates ocorridos
nesta semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a
respeito da Reforma do Judiciário. Trabalho desenvolvido pela CPI
do Banestado. DSF 27/3/2004 p. 8537.
Comemoração do Dia da Inclusão Digital, no último dia 27 de
março, e a importância da inclusão digital para o desenvolvimento
social. DSF 31/3/2004 p. 8836.
Destinação de recursos para a restauração das estradas brasileiras.
Apreensão diante das alterações promovidas na Câmara dos De-
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putados ao texto da "PEC paralela" à reforma da previdência. DSF
3/4/2004 p. 9195.
Moção de apoio da Terceira Conferência da Amazônia realizada em
Porto Velho-RO, ao Senador João Capiberibe e à Deputada Janete
Capiberibe (como Líder). DSF 6/4/2004 p. 9383.
Considerações sobre a "PEC paralela" à reforma da previdência.
Situação dramática do estado de conservação das estradas em Mato
Grosso. DSF 7/4/2004 p. 9543.
Necessidade de aprovação da "PEC paralela" na Câmara dos Deputados. Defesa da utilização dos recursos da CIDE para a recuperação das estradas de rodagem. Considerações sobre a Reforma do
Judiciário. Necessidade de avanço na reforma agrária. DSF 8/4/2004
p. 9747.
Apelo pela aprovação da PEC paralela. Defesa da aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na recuperação das rodovias federais. Comentários ao pronunciamento do Sr. Valdir Raupp, em defesa de reforma da educação no Brasil. DSF 13/4/2004 p. 9893.
Considerações sobre a "PEC paralela" e a destinação de recursos
da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
para a recuperação das rodovias. Voto do Brasil no Congresso da
ONU, em maio próximo, sobre Estratégia Global de Alimentação
Saudável. DSF 15/4/2004 p. 10201.
Registra realização da feira agropecuária de Rondonópolis. Estranheza com declarações do Secretário de Infraestrutura do Mato
Grosso de que o governo federal não liberará recursos para a conclusão da Ferro-norte. DSF 20/4/2004 p. 10504.
Necessidade de aprovação da "PEC paralela". Cobrança da aplicação
de recursos da Contribuição de Intervenção no domínio Econômico – CIDE na restauração e preservação de rodovias federais,
registrando a precária situação das estradas do Mato Grosso. Registro da primeira Semana de Capacitação e Desenvolvimento em
Software Livre pela inclusão digital que ocorrerá entre os dias 26 a 30
de abril. Apelo às autoridades federais e estaduais, pela conservação
do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, por ocasião do
quinquagésimo aniversário de sua criação. DSF 23/4/2004 p. 10775.
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• Elogios à realização, pelos Correios em convênio com a Universidade de Brasília, de curso de capacitação em software livre iniciado
hoje e com término previsto para o dia 30 de abril. Preocupação com
os conflitos no campo. Apelo à aprovação da "PEC paralela". Defesa
da liberação de recursos da CIDE para a restauração e conservação
de estradas federais. DSF 27/4/2004 p. 10999.
• Aplauso à notícia de destinação de mais investimentos à Política
Nacional de Saúde Bucal (PNSB), até o fim de 2006. Registro de
ações governamentais contra as enchentes. DSF 28/4/2004 p. 11243.
• Críticas ao valor anunciado do salário-mínimo. Realização, ontem, de sessão especial na Câmara dos Deputados pelos 15 anos de
criação do Cfemea e de solenidade de lançamento do livro Dados
Biográficos das Senadoras, para celebrar o Ano Nacional da Mulher. Defesa da liberação de recursos da CIDE para recuperação das
rodovias de Mato Grosso. Necessidade de conclusão da Ferronorte.
DSF 1o/5/2004 p. 11779.
• A questão da Cofins. Crítica ao valor do salário-mínimo de
R$260,00. Comunica instauração de inquérito civil público pela
Procuradoria da República no Mato Grosso, para apurar os repasses
de verbas destinadas à recuperação das rodovias no Estado. DSF
4/5/2004 p. 11884.
• Investimentos do governo federal em áreas relevantes para o projeto de desenvolvimento sustentável do país, por intermédio das
empresas estatais. DSF 5/5/2004 p. 12103.
• Reflexão sobre o novo salário-mínimo. DSF 11/5/2004 p. 13321.
• Homenagem ao 13 de Maio, dia da Abolição da Escravatura. Leitura
da carta do Fórum de Debate do Trabalho Escravo e Degradante,
realizado em Cuiabá/MT. Protesto contra o envio de tropas brasileiras ao Haiti. DSF 13/5/2004 p. 13969.
• Crítica aos senadores que desrespeitam o Regimento Interno,
prorrogando o tempo de uso da palavra e repudia as acusações feitas ao Partido dos Trabalhadores de falta de diálogo político. DSF
18/5/2004 p. 14725.
• Críticas ao discurso oposicionista daqueles que sempre se beneficiaram do poder no passado. Registro da realização do evento "Ama-
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zontec 2004", de 16 a 21 de agosto, em Cuiabá/MT. DSF 18/5/2004
p. 14726.
Realização do evento "Oficina BR-163 Sustentável", ocorrido em
Brasília, no período de 27 a 29 de abril último. DSF 20/5/2004 p.
15313.
Esclarecimentos sobre a convocação do Sr. Paulo Maluf pela CPMI
do Banestado. DSF 22/5/2004 p. 15714.
Desbaratamento de quadrilha que atuava no Ministério da Saúde.
Realização de encontros do PT em vários estados para escolha de
candidatos às próximas eleições. Liberação de recursos federais para
a recuperação de estradas. Realização do quinto Fórum Internacional Software Livre – Inclusão Social, de 3 e 5 de junho, em Porto
Alegre/RS. DSF 22/5/2004 p. 15710.
Registro da iniciativa da Presidência da República na liberação de
R$ 2,125 bilhões para o financiamento de obras de saneamento ambiental em 15 estados e também no Distrito Federal. DSF 26/5/2004
p. 16058.
Louvor à primeira turma de formandos do curso de pós-graduação
da Universidade do Legislativo Brasileiro (UNILEGIS). Situação
das rodovias nacionais, e as expectativas de sua recuperação. Reivindicações do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
DSF 27/5/2004 p. 16209.
Defesa da revisão do salário-mínimo para que seja superior aos
R$ 260,00 proposto pelo governo federal. Questionamento sobre
a formação do superávit primário superior ao exigido pelo Fundo
Monetário Internacional – FMI. DSF 1o/6/2004 p. 16781.
Início da agenda de atividades do Ano Ibero-Americano da Pessoa
com Deficiência. DSF 2/6/2004 p. 16976.
Favorável à autoconvocação do Congresso Nacional. Participação
de Sua Excelência no quinto Congresso de Câmaras Municipais e
no evento da assinatura da carta de crédito de carbono. Necessidade da aprovação do projeto da Lei de Biossegurança. Realização,
na Câmara dos Deputados, do Seminário "Mudanças Climáticas,
Desafios e Oportunidades". DSF 10/6/2004 p. 17957.
Derrubada de preconceitos contra a mulher. Solidariedade ao presidente do Instituto de Tecnologia da Informação, Sérgio Amadeu
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da Silveira, no processo que enfrenta contra a Microsoft em razão
da decisão do governo brasileiro de migrar do software proprietário
para o software livre. Necessidade de investigar denúncia de assédio
sexual envolvendo o Ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal
de Justiça. DSF 19/6/2004 p. 18821.
Registro da prisão de três pessoas, no Estado de Mato Grosso, feita
pela Operação Tamar da Polícia Federal, no combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes. Participação de Sua Excelência
na parada do Orgulho Gay, realizado em Cuiabá/MT. Transcurso
dos 20 anos criação do Movimento dos Sem Terra – MST, comemorados ontem, na cidade de Itapeva/SP. DSF 22/6/2004 p. 18977.
Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-governador Leonel
de Moura Brizola. DSF 23/6/2004 p. 19031.
Indignação com a decisão da Microsoft que interpelou judicialmente o Sr. Sérgio Amadeu da Silveira, presidente do Instituto de Tecnologia de Informação da Casa Civil da Presidência da República.
DSF 24/6/2004 p. 19371.
Libertação de 120 pessoas mantidas em regime de escravidão na
Fazenda Guariba, no município de Vila Rica/MT. Elogios aos grupos
móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho e à Polícia Federal.
Comentários sobre o II Plano Nacional de Reforma Agrária. DSF
26/6/2004 p. 19724.
Avanços do Plano Safra lançado pelo governo federal, contrário ao
pagamento dos parlamentares pelo período de convocação extraordinária do Congresso Nacional. Anúncio do número telefônico
disponibilizado pela Associação Médica Brasileira (AMB) para receber denúncias e reclamações relacionadas a planos de saúde. Defesa
da atribuição do Ministério Público na investigação de crimes. DSF
29/6/2004 p. 19846.
Participação de Sua Excelência no quinto Congresso Brasileiro de
Cooperativismo de Crédito, realizado no Estado de Mato Grosso.
Destaque à importância do cooperativismo de produção para os pequenos agricultores, manifestando apoio ao projeto de lei que destina parte dos recursos do FAT para os bancos cooperativos. Anúncio
da coligação, no Estado de Mato Grosso, do PT/PL/PCdoB, com o
lançamento da candidatura do Sr. Alexandre César, para a disputa
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da prefeitura de Cuiabá. Considerações sobre a questão da violência contra a mulher e da discriminação da mulher na política. DSF
2/7/2004 p. 20545.
Cobrança da votação da "PEC Paralela", na Câmara dos Deputados.
Defesa da aposentadoria especial dos policiais civis. DSF 6/7/2004
p. 20863.
Relevância da discussão sobre células-tronco. DSF 9/7/2004 p.
22897.
A questão da célula tronco. Realização, em Brasília, nesta semana,
do Primeiro Encontro da Agricultura Familiar. DSF 13/7/2004 p.
23327.
Comentários à coluna do jornalista Jânio de Freitas, publicada no
jornal Folha de S.Paulo, de 27 de julho último, sobre decisão da Presidente da República das Filipinas de retirar do território iraquiano
o contingente militar filipino. Realização da Segunda Conferência
Nacional para Educação no Campo. DSF 4/8/2004 p. 24221.
Questões que foram discutidas no último Congresso Nacional Intermodal de Transportadores de Cargas, realizado em Foz de Iguaçu. Importância da recomposição salarial do servidor público. DSF
19/8/2004 p. 26839.
Transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Carta de Foz do Iguaçu, originária do V Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Cargas. Importância da ampliação das rotas agrícolas
para o Pacífico como forma de escoar a produção do Centro-Oeste
brasileiro. Necessidade da aprovação do projeto de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas, atualmente em tramitação
na Câmara dos Deputados. DSF 20/8/2004 p. 27265.
Comentários à entrevista do Governador de Mato Grosso, Blairo
Maggi, à revista IstoÉ. Considerações sobre recursos transferidos pelo
governo federal ao Estado de Mato Grosso. Importância da Ferronorte para escoamento da produção em Mato Grosso. DSF 1o/9/2004
p. 28585.
Registro de denúncia da existência de um esquema de grilagem de
terras no Estado do Mato Grosso. DSF 17/9/2004 p. 29776.
Condenação, no último 25 de agosto, das empresas Microsoft
e TBA Informática pelo Conselho Administrativo de Direito
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Econômico, CADE, por crime contra a ordem econômica. DSF
22/9/2004 p. 30048.
Resultado positivo para o PT nas eleições de Mato Grosso. Comentários a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, sobre a
situação das estradas brasileiras. Assinatura do Protocolo de Kyoto
pela Rússia. DSF 8/10/2004 p. 31721.
Homenagem ao Dia do Professor. Defesa da universalização do
acesso ao ensino público. Realização de licitação para restaurar trechos da BR-163 em Mato Grosso. DSF 16/10/2004 p. 31472.
Transcurso do Dia do Médico. DSF 20/10/2004 p. 32432.
Considerações sobre a violência doméstica no Brasil. Registro
da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. DSF 22/10/2004
p. 32692.
Balanço das últimas eleições municipais. DSF 9/11/2004 p. 35619.
Defesa intransigente dos direitos femininos. Importância de uma
maior participação feminina nos processos eleitorais brasileiros. Necessidade de restauração nas rodovias do Estado de Mato Grosso
neste período de chuvas. Satisfação com o aumento do movimento
dos voos internacionais para o Brasil. DSF 10/11/2004 p. 35679.
Críticas à aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso de mais 10 vagas para o cargo de desembargador. Ativismo contra a violência de gênero. Comparecimento ao Parlatino,
na Guatemala, para o lançamento do ano de 2005 como o Ano
Internacional da Mulher Latino-Americana. Eleição da Ministra Nicéia Freire como presidente da Comissão Interamericana da OEA.
Extradição de João Arcanjo pelo governo do Paraguai. Criação da
Subcomissão da Terceira Idade, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Cidades aptas a se lançarem como Cidades Amigas da
Terceira Idade. DSF 20/11/2004 p. 37355.
Protesto contra o massacre de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocorrido na localidade de Felisburgo,
em Minas Gerais. Satisfação com a assinatura do Protocolo de Kyoto
pelo Presidente da Rússia Vladimir Putin. DSF 23/11/2004 p. 37450.
Comemoração do dia internacional para eliminação da violência
contra a mulher. DCN 25/11/2004 p. 2266 e 2270.
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• Desmandos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso. DSF
16/12/2004 p. 43748.
• Encerra a sessão de comemoração do Dia Internacional da Mulher
e outorga do Diploma 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. 301.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma 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. 288.
• Outorga do Diploma 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. 290.
• Lançamento, pelo Governo Federal, do Programa Crédito para
Igualdade das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Registro de matéria
publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, hoje, intitulada "Investigação
aponta inoperância de órgãos públicos". DSF 15/3/2005 p. 5004.
• Informa ao Sr. Senador Roberto Saturnino que encaminhará as
notas taquigráficas ainda hoje ao Presidente Renan Calheiros. DSF
18/3/2005 p. 5239.
• Análise de documento da ONU, que constata as condições em que
vivem os habitantes de quilombos, tribos indígenas e sem terra no
Estado de Mato Grosso. DSF 18/3/2005 p. 5243.
• Manifestação de pesar à Polícia Militar de Mato Grosso, pela morte
de policiais, em acidente de helicóptero da unidade Águia Uno, que
decolou para uma missão. Manifestação de pesar pela morte do Papa
João Paulo II. Elogios ao corpo de funcionários do Senado Federal.
DSF 6/4/2005 p. 7433.
• Celebração do aniversário de 286 anos da cidade de Cuiabá, capital
do Estado de Mato Grosso. DSF 7/4/2005 p. 7797.
• Reflexão sobre a questão do nepotismo. Participação de Sua Excelência de reunião na sede das Centrais Elétricas do Norte do
Brasil – ELETRONORTE, no último dia 11, onde foram debatidas
soluções para levar energia elétrica até o Vale do Araguaia, no Mato
Grosso. DSF 14/4/2005 p. 9057.
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• Apelo pela continuidade das obras da BR-163, tendo em vista a sua
relevância para o Estado do Mato Grosso. Referências à caminhada nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
que chegará em Brasília por volta do dia 17 de maio do corrente.
Protesto contra o nepotismo nos Três Poderes da República. DSF
15/4/2005 p. 9236.
• Anúncio de realização da sexta Semana na Defesa e Promoção da
Educação Pública, nos dias 26 a 29 de abril, em Brasília, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação
(CNTE), e sindicatos e associações estaduais de profissionais da
educação. Criticas ao Governador de Mato Grosso, Blairo Maggi,
por perseguir a categoria no estado. DSF 19/4/2005 p. 9415.
• Preocupação com a educação no Brasil, destacando os problemas
enfrentados pelos trabalhadores do setor no Estado do Mato Grosso.
Críticas ao Governador do Mato Grosso por defender o nepotismo.
DSF 26/4/2005 p. 10093.
• Importância do ex-deputado João Menezes na afirmação dos diretos das mulheres. Paralisação, em Mato Grosso, das atividades
dos trabalhadores de educação. Solidariedade à Marcha Nacional
pela Reforma Agrária. Comentários aos problemas apresentados na
restauração das rodovias brasileiras. DSF 5/5/2005 p. 13275.
• A importância da BR-158 para o escoamento da produção de Mato
Grosso. Destaque para a reunião de cúpula de Chefes de Estado e de
Governo da América do Sul e dos Países Árabes. Congratulações ao
governo brasileiro pela posição assumida na política internacional de
prevenção e combate à AIDS. Críticas ao governador Blairo Maggi
pela política de educação implantada no Estado de Mato Grosso.
DSF 10/5/2005 p. 13812.
• Protesto contra o trabalho escravo no Brasil. Notícias de que o Mato
Grosso foi apontado como o Estado que mais tem desmatado sua
área da Floresta Amazônica, conforme matéria da coluna "Panorama
Econômico", da jornalista Tereza Cruvinel, do jornal O Globo. DSF
13/5/2005 p. 14511.
• Apelo ao governador Blairo Maggi para que abra diálogo com os
trabalhadores em educação, que estão em greve no Estado do Mato

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Senadora Serys Slhessarenko – MT

•

Grosso. Enaltece o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), em marcha até Brasília. DSF 17/5/2005 p. 14791.
Preocupação com o desmatamento da Amazônia, principalmente
o ocorrido em Mato Grosso. Possibilidade de instalação, em Mato
Grosso, da fábrica de ureia e amônia da Petrobras. DSF 21/5/2005
p. 15913.
Comemoração do Dia Mundial pela Erradicação do Trabalho Infantil. DSF 11/6/2005 p. 19353.
Apelo para que sejam apuradas as denúncias sobre a prática do
"mensalão". DSF 16/6/2005 p. 19954.
Críticas ao Governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, apontando
falta de compromisso com a preservação do meio ambiente. DSF
17/6/2005 p. 20064.
Participação de Sua Excelência nas negociações para a liberação de
recursos para o setor agrícola. DSF 1o/7/2005 p. 21597.
Favorável à quebra do sigilo bancário dos membros das comissões
parlamentares de inquérito. Reunião de forças políticas do Estado
de Mato Grosso com o Presidente da Petrobras, sobre a possibilidade da instalação de fábrica de amônia e ureia no Estado. Registro
de ameaças à vida da Sra. Niéde Guidon. DSF 8/7/2005 p. 22447.
Importância da apuração das denúncias de pagamento de dinheiro
a parlamentares, por intermédio da CPMI do "Mensalão". Defesa
da expulsão sumária do Sr. Delúbio Soares do Partido dos Trabalhadores. Registro do primeiro Encontro Nacional de Software Livre
para Municípios. DSF 20/7/2005 p. 24872.
Situação do desmatamento no Estado do Mato Grosso. DSF
21/7/2005 p. 24924.
Comentários sobre a crise no Partido dos Trabalhadores. DSF
28/7/2005 p. 25753.
Análise da diligência realizada pelo Ministério do Trabalho na Destilaria Gameleira, em Mato Grosso, acusada de utilização de mão
de obra escrava. DSF 29/7/2005 p. 25842.
Elogio à decisão judicial que suspende o pagamento da taxa básica
da telefonia fixa. Defesa de um movimento em prol do retorno da
ética e da esperança aos quadros da militância petista. DSF 3/8/2005
p. 26218.
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• Elogios às declarações do Ministro Antonio Palocci em entrevista coletiva concedida neste último domingo, para esclarecimentos
sobre as denúncias formuladas pelo Sr. Rogério Buratti. DSF
25/8/2005 p. 28970.
• Comemoração do centenário de nascimento do escritor Érico Veríssimo. DSF 25/8/2005 p. 28903.
• Críticas à revista Veja devido às matérias que vem publicando durante a crise política do país. DSF 31/8/2005 p. 29285.
• Manifestação sobre o pronunciamento do Senador Siqueira Campos
a respeito da revista Veja. DSF 1o/9/2005 p. 29555.
• Resposta ao pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira Campos. DSF 1o/9/2005 p. 29557.
• Relato sobre a visita do Presidente Lula a Cuiabá, com a missão de
inaugurar a linha de transmissão de 230 quilovolts Coxipó/Cuiabá/
Rondonópolis. Explicação sobre a falta de assinatura, pelo Dnit, de
convênio para o asfaltamento da rodovia BR-158. DSF 2/9/2005 p.
29931.
• Elogios à atitude do Promotor de Justiça de Cuiabá, Alexandre de
Matos Guedes, que apresentou ao governador de mato Grosso, Sr.
Blairo Maggi, uma notificação em razão do descumprimento "sistemático e histórico" dos direitos dos maiores de 25 anos de acesso
ao sistema público de ensino fundamental obrigatório. Registro da
realização da festa agropecuária de Confresa, no nordeste de Mato
Grosso, para exposição de produtos da agricultura familiar. DSF
7/9/2005 p. 30346.
• Reivindicações dos prefeitos municipais. Realização do vigésimo
terceiro Encontro dos auditores fiscais do trabalho, em Cuiabá/MT.
DSF 13/9/2005 p. 30623.
• Considerações sobre o projeto de lei de gestão de florestas públicas e cria o serviço florestal brasileiro, que foi objeto de audiência
pública realizada na Casa. Contestação às críticas radicais contra o
Partido dos Trabalhadores, suscitadas por atos de correligionários
que comprometeram o nome do Partido. DSF 14/9/2005 p. 30767.
• Celebração aos 20 anos de criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. DSF 16/9/2005 p. 31054 e 31057.
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• Manifestação em defesa dos funcionários das Universidades Federais que estão em greve, especialmente a Universidade Federal
do Mato Grosso. A questão da imprensa oficial no Mato Grosso.
Conhecimento a seus pares de que foi eleita para o cargo de Presidente Regional do PT no Mato Grosso. DSF 22/9/2005 p. 31601.
• Solidariedade ao Ministro Edson Vidigal, Presidente do STJ, mais
uma vítima da revista Veja. Participação no lançamento do programa de governo que está sendo implementado sob a regência
da Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
batizado de "Pró-equidade de Gênero", objetivando a igualdade de
gênero no mundo do trabalho. DSF 23/9/2005 p. 31726.
• Debate sobre a problemática do desmatamento do Estado do Mato
Grosso. Apoio à caminhada dos prefeitos, amanhã, em Brasília.
Consolidação, nos municípios de Sinop e Rondonopólis, de Campus da Universidade Federal de Mato Grosso. DSF 27/9/2005 p.
33036.
• Considerações sobre a mobilização dos prefeitos, principalmente
pelo aumento de 1% do FPM. A situação das universidades federais
que estão em greve. DSF 28/9/2005 p. 33161.
• Apelo em favor dos servidores das instituições federais de ensino,
em greve desde 30 de agosto último. DSF 5/10/2005 p. 33924.
• Necessidade de melhores condições para os professores. Defesa do
desarmamento no referendo de 23 de outubro próximo. Apoio ao
fim do nepotismo em todos os poderes da União. DSF 14/10/2005
p. 35059.
• Necessidade de mais investimentos na Educação. Ocorrência de
foco de febre aftosa em Dourados/MS. Balanço dos trabalhos da
Frente Parlamentar do Software Livre. DSF 15/10/2005 p. 35114.
• Considerações sobre problemas de infraestrutura no Brasil, principalmente no Estado do Mato Grosso. DSF 25/10/2005 p. 36000.
• Homenagem a Vladimir Herzog, por ocasião dos 30 anos de sua
morte. DSF 27/10/2005 p. 37031.
• Registro, nos Anais da Casa, do artigo intitulado "Violência contra a
Mulher: basta", de autoria do Senhor Agaciel da Silva Maia, Diretor-Geral do Senado Federal. Aprovação de projeto de autoria de Sua
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Excelência, que fixa o ano 2006 como o Ano Nacional de Santos
Dumont. DSF 28/10/2005 p. 37297.
Recebe a questão de ordem do Senador Antônio Carlos Valadares
e encaminha-a ao Presidente Renan Calheiros. DSF 1o/11/2005 p.
37762.
Comunica ao senador Arthur Virgílio que seu requerimento ao Ministro da Justiça, pedindo proteção para os Srs. Ailton Alves Feitosa,
Bruno Daniel e João Francisco Daniel, foi encaminhado no dia 24
de outubro. DSF 1o/11/2005 p. 37742.
Repúdio a reportagem de capa da revista Veja, que denuncia a doação feita por Cuba à campanha do então candidato Luiz Inácio
Lula da Silva, em 2002. Referências aos assassinatos de integrantes
do Movimento dos Sem Terra no Estado de Pernambuco. DSF
1o/11/2005 p. 37743.
Prestação de contas de sua atuação junto ao governo na busca de solução para problemas do Estado do Mato Grosso. Definição de 2006
como o "Ano Nacional Santos Dumont". DSF 4/11/2005 p. 38094.
Protestos com o corte de 20 por cento no adicional de final de carreira dos servidores aposentados da educação no Estado de Mato
Grosso. DSF 15/11/2005 p. 39434.
Comemoração pela recente assinatura de convênio para viabilizar a
restauração de rodovias no Mato Grosso. DSF 17/11/2005 p. 39779.
Comentários sobre matérias publicadas pelos jornais Gazeta Mercantil e Folha de S.Paulo, que denunciam a discriminação salarial que
atinge a mulher negra. Considerações acerca da Medida Provisória
258, de 2005. Críticas ao Governador do Mato Grosso do Sul, Zeca
do PT. DSF 19/11/2005 p. 40290.
Registro da abertura dos arquivos da época da ditadura militar brasileira. Defesa do projeto de revitalização do Cine Teatro de Cuiabá.
Posicionamento favorável à adoção do Simples pelas micro e pequenas empresas. Apelo ao Ministro da Educação pela adoção de
diálogo com os grevistas das universidades federais. DSF 22/11/2005
p. 40521.
Conclamação dos parlamentares a participarem dos eventos em
comemoração ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher e dos 16 dias de Ativismo, que começam no dia 25

•

•

•

•

•

•

•

Senadora Serys Slhessarenko – MT

•

e se estendem até 10 de dezembro. Dia Internacional dos Direitos
Humanos. DSF 23/11/2005 p. 40592.
Aplausos às decisões do juiz da primeira Vara da Justiça Federal de
Mato Grosso, Dr. Julier Sebastião da Silva, que tem se destacado no
combate ao crime organizado. DSF 2/12/2005 p. 42342.
Os 100 dias de greve dos professores das universidades federais.
Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas. Situação do Baixo Araguaia e o Programa Luz para Todos. DSF
16/12/2005 p. 45067.
Vitória de Michelle Bachelet para a presidência do Chile. Registro
da devolução do salário referente à convocação extraordinária do
Congresso Nacional. DSF 17/1/2006 p. 170.
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. 572.
Saudação ao Ministro Velloso pelas homenagens prestadas pelo Senado Federal pela sua aposentadoria compulsória. Importância da
reunião entre os presidentes do Brasil, da Argentina e da Venezuela
para debate sobre questões ligadas ao Mercosul. Vantagens da criação
do Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande. DSF 20/1/2006 p.
1183.
Importância da decisão do Congresso Nacional com relação à não
remuneração das sessões extraordinárias bem como da redução do
recesso parlamentar. Defesa de uma postura investigativa da imprensa no que se refere ao nepotismo existente no Poder Judiciário.
DSF 21/1/2006 p. 1375.
Destaque para a presença do Presidente da Câmara Aldo Rebelo na
Assembleia Legislativa do Mato Grosso, estreitando relações entre
a TV Câmara e as redes de televisão públicas do Estado. Saudação a
Ministra Marina Silva apontada entre as 10 maiores personalidades
do mundo em defesa do meio ambiente. Dados do turismo internacional no Brasil durante o ano de 2005. DSF 24/1/2006 p. 1539.
Considerações sobre a definição do reajuste do salário-mínimo para
R$350,00 e sua antecipação para o mês de abril. DSF 27/1/2006 p.
2297.
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• Homenagem ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto. DSF 28/1/2006 p. 2369. REP DSF 28/1/2006 p. 2377.
• Homenagem ao Juscelino Kubitschek de Oliveira, pela passagem
dos 50 anos de sua posse como Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil. DSF 1o/2/2006 p. 2551.
• Comentários sobre o projeto de lei que trata do reajuste dos professores das universidades federais, em tramitação na Câmara dos
Deputados. Realização, em Cuiabá/MT, de 5 a 10 de março próximo, do Congresso Nacional dos Professores Federais. Importância
do programa de ampliação dos campi universitários lançado pelo
Presidente Lula. Sucesso alcançado pelo Programa Luz para Todos
em Mato Grosso. DSF 4/2/2006 p. 3122.
• Registro de realizações do governo do Estado na educação superior,
no Programa Luz para Todos e na construção de casas populares.
Violência contra a Mulher e o trabalho desenvolvido pela Secretaria
de Defesa Social do Estado de Pernambuco. DSF 7/2/2006 p. 3217.
• Manifestação sobre os dois temas objeto das homenagens de hoje:
a morte da religiosa Dorothy Stang e o transcurso dos 10 anos da
TV Senado (como Líder). DSF 10/2/2006 p. 3816.
• Aplausos ao Conselho Nacional de Justiça, criado após a votação
do projeto de reforma do Judiciário, que tem colocado na pauta a
questão do nepotismo. DSF 15/2/2006 p. 4721.
• Em defesa da aprovação de projeto de lei em tramitação na Câmara
Federal, pelo reconhecimento da condição feminina da mulher policial civil, para efeito de aposentadoria. Destaque para o Programa
de Extensão Industrial Exportadora, o PEIEX, implementado pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
DSF 23/2/2006 p. 6227.
• Preocupação dos agricultores de todos os locais onde se planta a soja,
com a doença denominada "ferrugem asiática". Denúncia contra a
Bayer pela venda de defensivo ineficaz. DSF 3/3/2006 p. 6655.
• Registro das comemorações do Dia Internacional da Mulher. A
importância do asfaltamento da Rodovia 163, no Estado do Pará.
DSF 7/3/2006 p. 6856.
• Realização, entre os dias 5 a 10 de março, do vigésimo quinto Congresso do Andes – Sindicato Nacional dos Docentes das Institui-
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ções de Ensino Superior. Avanços no ensino superior. Situação do
agronegócio em Mato Grosso, sugerindo diversas medidas para o
seu desenvolvimento no País. Pavimentação da Rodovia BR-163.
DSF 8/3/2006 p. 7107.
Defesa do governo Lula salientando seus programas sociais. Aprovação do Orçamento deste ano. Apelo para que o Fundeb, que está
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, seja aprovado.
DSF 21/3/2006 p. 8731.
Comemoração do Dia Mundial da Água. Aumento dos postos de
trabalho no Brasil. Dados positivos sobre o desempenho da economia brasileira nas localidades mais carentes. DSF 23/3/2006 p. 9201.
Necessidade da aprovação do novo valor do salário-mínimo. Defesa de uma política permanente para o salário-mínimo. Repúdio à
violência contra a mulher. DSF 25/3/2006 p. 9467.
Conclamação pela votação urgente da proposta de Orçamento da
União. Saudações à Sra. Michelle Bachelet, Presidente da República
do Chile, em visita oficial ao Brasil. DSF 12/4/2006 p. 11653.
Saudação ao Senador José Sarney pelo transcurso, hoje, do seu aniversário. Visita à região Norte do rio Araguaia, no Estado do Mato
Grosso, para participar do evento da retomada das obras na rodovia 158. Abertura do Festival da Pesca em Barra do Bugre. DSF
25/4/2006 p. 13013.
Comentários sobre a decisão da OAB de não encaminhar pedido de
impeachment do Presidente da República. Dificuldades de implantação da reforma agrária em Mato Grosso, onde o Governador Blairo
Maggi vem autorizando ações de despejo consideradas por Sua Excelência como arbitrárias. Vitoriosa marcha dos prefeitos a Brasília,
que se mobilizaram para conquistar uma melhoria nas receitas dos
municípios por eles administrados. DSF 9/5/2006 p. 15119.
Registro de reunião com o Ministro Roberto Rodrigues, onde foram
feitas colocações no sentido de buscar construir uma saída para a
grande crise da agricultura. DSF 11/5/2006 p. 15890.
Comemorações pela passagem dos 180 anos do Senado Federal.
DSF 12/5/2006 p. 16101.
Destaque para a necessidade de aprovação urgente do Fundeb. A importância da região do Araguaia, chamada agora de Araguaia Norte.
Liberação de recursos pela Eletrobrás para a construção do linhão
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Querência – Vila Rica. Preocupação com a manchete da Folha de
S.Paulo, intitulada "Mato Grosso é campeão mundial de fogo". DSF
26/5/2006 p. 18255.
Registro da chegada à Casa da medida provisória que dispõe sobre a reestruturação das carreiras do Banco Central e de outras
instituições. Registro da regularização fundiária para áreas de até
quinhentos hectares ocupadas por pessoa que estejam sobre terras públicas. Esclarecimentos sobre os episódios onde "brotaram"
com o nome de Sua Excelência, na lista dos "Sanguessugas". DSF
31/5/2006 p. 18481.
Aplausos às ações do atual governo em prol do meio ambiente ante
as mudanças climáticas em curso no planeta. DSF 7/6/2006 p. 19177.
A importância da iniciativa do governo federal de melhorar as estradas e levar energia elétrica ao norte do Araguaia, em Mato Grosso.
DSF 14/6/2006 p. 20194.
Considerações sobre a construção de um hospital universitário na
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. DSF 22/6/2006 p.
21221.
Reunião, no último dia 19, com o reitor da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), oportunidade em que se tratou da questão referente à construção do Hospital Universitário da UFMT e
da liberação de recursos para investimentos naquela instituição de
ensino superior. A discussão da reforma universitária e do Fundeb.
DSF 23/6/2006 p. 21307.
Registro da realização de ato, para comemorar os 30 anos da Lei
6.346, de 1976, que incluiu no Plano Nacional de Viação a ligação
ferroviária entre as cidades de Aparecida do Taboado-MS, Rubineia-SP e Cuiabá-MT. DSF 7/7/2006 p. 23052.
Estarrecimento diante de mais uma tentativa de envolvimento de
Sua Excelência com a máfia dos sanguessugas. DSF 13/7/2006 p.
23900.
Contrariedade em razão das tentativas constantes de envolverem
Sua Excelência com a máfia dos sanguessugas. DSF 26/7/2006 p.
25048.
Refuta as acusações de irregularidades atribuídas a Sua Excelência
DSF 2/8/2006 p. 25692.
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• Protesto pela inclusão do nome de Sua Excelência no relatório parcial da CPMI dos Sanguessugas, aprovado hoje, e pela não apreciação da defesa apresentada por Sua Excelência DSF 11/8/2006 p.
26586.
• Solidariedade aos familiares das vítimas do acidente aéreo ocorrido
com o avião da Gol. Potencial de Mato Grosso para a produção do
biodiesel. DSF 7/10/2006 p. 30470.
• Leitura de artigo intitulado "Democracia é maior do que qualquer um de nós", de autoria do Dr. Renato Janine Ribeiro. DSF
7/10/2006 p. 30489.
• Registro do lançamento hoje, do Diagnóstico do Ministério Público
dos Estados, em solenidade realizada em Brasília. Homenagem pela
passagem, no dia 15 último, do Dia do Professor. DSF 18/10/2006
p. 31294.
• Registro da presença, amanhã, do Ministro de Minas e Energia,
no Mato Grosso, a fim de travar diálogo com empresários locais.
Leitura do artigo do estatístico Oswaldo Russo, publicado no Jornal
do Brasil, destacando as mudanças nas políticas sociais do governo
Lula, reforçando a necessidade do combate à fome e à pobreza. DSF
19/10/2006 p. 32453.
• Considerações sobre a vitória do presidente Lula. Elogios ao trabalho exercido pela Justiça Eleitoral. Registro da realização, em
Mato Grosso, no próximo dia 7, do I Fórum de Infraestrutura.
DSF 2/11/2006 p. 33283.
• Comemoração de 70 anos da Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis – ABIH. DSF 10/11/2006 p. 34176.
• Transcurso, no último dia 8, do dia Mundial da Ciência pela Paz e
pelo Desenvolvimento. Perspectivas de desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso. DSF 11/11/2006 p. 34310.
• Manifestação sobre o desafio para o segundo mandato do presidente
Lula: crescer de forma sustentável com justiça social. Defesa de
mudança na meta de superávit. DSF 17/11/2006 p. 34624.
• Ações do governo federal para promover o turismo no País. Potencial turístico do Estado de Mato Grosso. Registro da disponibilização, via internet, da programação da Rádio Comunitária Educativa
CPA FM 105,9. DSF 18/11/2006 p. 34762.
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• Considerações sobre a visita do presidente Lula ao Estado do Mato
Grosso, no último dia 21, onde participou de diversos eventos de
inauguração. Leitura de carta enviada pelos reitores das universidades públicas e privadas do Mato Grosso, ao governador do Estado,
sobre a extinção da Fapemat. DSF 24/11/2006 p. 35312.
• Importância da Segunda Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Indignação diante da decisão de um juiz de São Paulo que
permite a escolas particulares recusar matrícula de portadores da
síndrome de down. Instituição do dia 20 de novembro como o Dia
Nacional da Consciência Negra. Aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto contra a homofobia. DSF 25/11/2006 p. 35456.
• Comemoração do Dia Internacional para Eliminação da Violência
contra a Mulher. DCN 1o/12/2006 p. 2486.
• Medidas do governo federal para combater as desigualdades regionais. O aquecimento global. DSF 24/2/2007 p. 2832.
• Relato da participação de Sua Excelência no primeiro Fórum Parlamentar sobre mudanças climáticas, realizado em Washington, nos
dias 14 e 15 de fevereiro último. DSF 27/2/2007 p. 2901.
• A situação da violência em Mato Grosso, de acordo com o documento intitulado "Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros",
produzido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a
Educação, Ciência e Cultura (OEI). DSF 1o/3/2007 p. 3146.
• Sessão especial destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher e agraciar as mulheres escolhidas para receber o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, Sras. Ivana Farina Navarrete Pena, Maria
Uvone Loureiro Ribeiro, Moema Libera Viezzer, Sueli Batista dos
Santos, Beatriz Moreira Costa. DSF 8/3/2007 p. 4321.
• Encerramento da sessão especial que comemora o Dia Internacional
da Mulher. DSF 8/3/2007 p. 4337.
• Importância da reforma política e a questão da representação da
sociedade. Defesa do turismo como instrumento para o desenvolvimento econômico. DSF 10/3/2007 p. 4827.
• Comemoração dos 25 anos do Programa Antártico Brasileiro –
PROANTAR. DSF 14/3/2007 p. 4871.
• Indicação da Senadora Roseana Sarney para Líder do Governo no
Congresso Nacional. Nomeação da servidora Cláudia Lyra para o
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cargo de Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal. Defesa da
adesão do Senado Federal ao programa Pró-Equidade de Gênero,
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Apresentação
de proposta junto à OEA para que o ano de 2009 seja considerado
o "Ano Internacional da Mulher das Américas". A ampliação da
licença-maternidade. DSF 24/3/2007 p. 6585.
Leitura de matéria sobre a estada no Brasil, do Primeiro-Ministro
da Itália, Romano Prodi. Considerações sobre a questão do biocombustível e do etanol. DSF 27/3/2007 p. 6651.
Registro dos 85 anos de criação do Partido Comunista do Brasil.
DSF 27/3/2007 p. 6667.
Comemoração dos 85 anos de fundação do Partido Comunista do
Brasil – PCdoB. DSF 29/3/2007 p. 7347.
Registro do transcurso dos 280 anos da cidade de Cuiabá/MT. Registro de reportagens publicadas pelo jornal Diário de Cuiabá, relembrando histórias e tradições da cidade. Apoio à mobilização de
prefeitos de todo o país, que virão a Brasília nesta semana. DSF
10/4/2007 p. 9135.
Registro da visita, amanhã, do Ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Mato Grosso. Justificação
de requerimento, apresentado ontem, de voto de pesar pelo falecimento da nadadora Maria Lenk. DSF 19/4/2007 p. 10167.
Registro do transcurso do Dia do Índio, no dia de hoje, e homenagem ao índio Galdino José dos Santos, morto por estudantes
de Brasília. Registro da assinatura, hoje, do Termo de Cooperação
entre o Conselho Federal de Contabilidade e o Ministério do Meio
Ambiente visando a implantação de ações de responsabilidade ambiental. DSF 20/4/2007 p. 10955.
Comentários a respeito dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Mato Grosso. Considerações
sobre a participação de Sua Excelência em evento, realizado ontem,
no qual o Conselho Federal de Contabilidade assinou termo de
compromisso com o Ministério do Meio Ambiente para a preservação socioambiental. Preocupação com a questão da violência no
Estado de Mato Grosso. Necessidade de ampliação do número de
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delegacias da mulher e de políticas públicas para a defesa do jovem.
DSF 21/4/2007 p. 11066.
Comentários sobre questões relativas à saúde da mulher. Importância do Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado hoje, pelo
Presidente Lula. DSF 25/4/2007 p. 11450.
Comemoração dos quarenta e cinco anos de atividades da Universidade de Brasília – UnB, inaugurada em 21 de abril de 1962. DSF
26/4/2007 p. 11516.
A participação da mulher no Exército Brasileiro. Registro do evento
"Combatendo o Racismo, Construindo a Paz" e de seminário sobre
violência sexual e prevenção DST-HIV-Aids. Preocupação com a
questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. DSF
27/4/2007 p. 11796.
Comemoração do centésimo quadragésimo segundo aniversário de
nascimento do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. DSF
4/5/2007 p. 12431.
Considerações sobre o sucesso que vem sendo o Programa Luz para
Todos, do governo do presidente Lula. Relato de viagem ao Norte
do Araguaia. DSF 10/5/2007 p. 13853.
Repúdio ao incidente de discriminação contra as mulheres, ocorrido
ontem na Câmara dos Deputados, entre a Deputada Cida Diogo e
o Deputado Clodovil Hernandes. DSF 11/5/2007 p. 14031.
Louvor ao Supremo Tribunal Federal pela realização de audiência
pública visando debater o uso de células-tronco embrionárias em
pesquisas científicas. Destaque para a passagem do aniversário do
Estado de Mato Grosso, que completou 259 de anos de fundação,
em 9 de maio. Homenagens às mulheres brasileiras. Registro de
visita realizada ao Município de Rondonópolis – MT, no último
dia 28 de abril. DSF 12/5/2007 p. 14231.
Considerações sobre a questão da educação em todo o País. Defesa
da criação da Universidade Federal do Sul de Mato Grosso, com
sede na cidade de Rondonópolis. DSF 17/5/2007 p. 14787.
Relato sobre as atividades parlamentares de Sua Excelência no Estado de Mato Grosso e destaque para reivindicações da população.
DSF 24/5/2007 p. 16021.
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• Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. DSF 31/5/2007
p. 17036.
• Reflexão sobre o combate ao trabalho infantil no campo, no Dia
Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Relato de viagem
feita por Sua Excelência, chefiando delegação de parlamentares brasileiros a Berlim para debates sobre políticas para o meio ambiente
e a sustentabilidade de países pobres no combate à miséria. DSF
13/6/2007 p. 19316.
• Homenagem a Rádio Bandeirantes, pelo transcurso dos setenta anos
do início de suas atividades. DSF 21/6/2007 p. 20194.
• Registro de comparecimento de Sua Excelência à solenidade de
sanção do Fundeb. Alerta para novo estudo da ONU sobre a questão do aquecimento global intitulado "Perspectiva mundial sobre o
gelo e a neve". DSF 22/6/2007 p. 20406.
• Homenagem ao Supremo Tribunal Federal pelo início dos trabalhos
de informatização dos processos judiciais. Relato de sua viagem,
entre os dias 8 e 10 do corrente, ao chamado Nortão I e II, do Estado de Mato Grosso. Preocupação com a demora da pavimentação
da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. DSF 23/6/2007 p. 20553.
• Apoio à luta do Senador Paulo Paim, no que tange à questão salarial dos aposentados. Referência à moção de aplauso da Líder Ideli
Salvatti aos municípios agraciados com o título de erradicação do
analfabetismo. Reflexão sobre o Dia Internacional contra o Uso e
o Tráfico de Drogas. DSF 27/6/2007 p. 20794.
• Registro de homenagem que Sua Excelência receberá, no próximo
sábado, em Nova Xavantina/MT. Transcurso, hoje, do Dia do Orgulho Gay. Defesa de projeto que torna crime a homofobia. DSF
29/6/2007 p. 21132.
• Comemoração dos 70 anos de criação da União Nacional dos Estudantes – UNE, e homenagem ao Centro Popular de Cultura –
CPC. DSF 5/7/2007 p. 22265.
• Indignação com barbárie sofrida pela trabalhadora doméstica Sirley
Dias. DSF 6/7/2007 p. 22431.
• Realização, nos dias 12 e 13 do corrente, da II Conferência Estadual
de Políticas para Mulheres em Mato Grosso. Registro da crescente
participação feminina em cargos de destaque, tanto na iniciativa
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privada quanto no serviço público e na política. Participação de Sua
Excelência em reunião na Casa Civil da Presidência da República,
no dia 16 do corrente, para tratar de programas de investimentos
do PAC no Estado de Mato Grosso, destacadamente, na área de
saneamento. DSF 18/7/2007 p. 25158.
Apresentação de projeto de lei que altera a Lei 7.565/86 (Código
Brasileiro da Aeronáutica). Referências à viagem do Presidente Lula
ao Estado à Cuiabá/MT, para lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento naquele Estado. Comemoração dos 50 anos de
criação da faculdade de Direito da UFMT. DSF 3/8/2007 p. 25793.
Comemoração aos 180 anos da criação dos Cursos Jurídicos no
Brasil. DSF 15/8/2007 p. 27419.
Considerações acerca de alteração no Código Brasileiro de Trânsito
com vistas à regulamentação do serviço de mototáxi. Registro da
chegada amanhã a Brasília, de cerca de 3.000 mulheres, a fim de
participar da Segunda Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres. Anúncio da Marcha das Margaridas, a ser realizada por
trabalhadoras rurais, em 21 e 22 de agosto. DSF 17/8/2007 p. 27763.
Registro da presença de 50.000 trabalhadoras rurais em Brasília,
a fim de participar da Marcha das Margaridas. DSF 22/8/2007 p.
28130.
Relato da participação de Sua Excelência no Fórum de Legisladores
do G-8 +5. Destaque para a assinatura de pacto ambiental entre o
Governo de Mato Grosso e a Associação dos Produtores de Soja –
Aprosoja. DSF 1o/9/2007 p. 29789.
Registro da participação de Sua Excelência no seminário "Etanol
Mato Grosso/Brasil – Oportunidades e Desafios" e em encontro de
agentes comunitárias de saúde de Mato Grosso, na última segunda-feira. DSF 6/9/2007 p. 30217.
Relato da sessão realizada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que debateu o Orçamento Geral da União e aspectos importantes para a região Centro-Oeste. Registro da participação de Sua
Excelência em vários eventos no Estado do Mato Grosso. DSF
27/9/2007 p. 32897.
Comemoração do Dia Nacional e Internacional do Idoso. DCN
3/10/2007 p. 1910.
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• Preocupação com a participação do Brasil na produção do etanol e
constatação de que é possível produzir combustíveis sem prejudicar
o meio ambiente ou a produção de alimentos. DSF 10/10/2007 p.
34594.
• Manifestação sobre a CPMF, que Sua Excelência considera um imposto democrático. DSF 12/10/2007 p. 34968.
• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 28/9/2007 p.
33236.
• Homenagem pelo transcurso do Dia do Professor. DSF 16/10/2007
p. 35242.
• Comemoração ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. DSF 17/10/2007 p. 35269.
• Referência à missão oficial do Governador Blairo Maggi à Europa,
ocasião em que se reuniu com importadores de carne e parlamentares da União Europeia. Apelo ao Presidente Lula para que nomeia a
nova Diretoria da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. DSF 19/10/2007 p. 36401.
• Homenagem à memória de Ernesto Che Guevara. DSF 24/10/2007
p. 36932.
• Protesto contra sentença proferida pelo juiz mineiro Edilson Rumbelsperger Rodrigues, que desrespeita a Lei Maria da Penha. DSF
de 24/10/2007 p. 37076.
• Registra a representação que a Ministra Nilcéa Freire, da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres fez ao Conselho Nacional
de Justiça, contra a sentença proferida pelo juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, que desrespeita a Lei Maria da Penha. DSF
24/10/2007 p. 37082.
• Requer o registro, nos Anais do Senado, do artigo escrito pelo jornalista Ruy Castro, publicado no jornal Folha de S.Paulo, intitulado
"Pela Maria da Penha". Homenagem ao "Dia dos Professores", na
pessoa da professora Helena Matiuzzo Felix, da cidade de Comodoro/MT. DSF 26/10/2007 p. 37532.
• Destaque para o esforço e organização das lideranças comunitárias do Estado de Mato Grosso, que devem ter participação ativa
na terceira Conferência das Cidades, a realizar-se em novembro
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em Brasília/DF. Considerações sobre questões ambientais. DSF
30/10/2007 p. 37874.
Aplausos ao Presidente Lula pela implantação do Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI).
DSF 31/10/2007 p. 38134.
Registro de que os jornalistas Larissa Bortoni e Maurício de Santi,
da Rádio Senado, estão entre os finalistas 2007 do Prêmio Imprensa
Embratel. Homenagem e reflexão pelo transcurso, hoje, do Dia de
Zumbi dos Palmares. Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Helena
Northfleet, mãe da Ministra Ellen Grace, Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Relatos da viagem de Sua Excelência ao Araguaia
do Norte, no último final de semana. DSF 21/11/2007 p. 41399.
Registra e lê o requerimento que pede a abertura de uma comissão
que apure o caso da menor que ficou presa por um mês numa cela
com vinte homens no Pará. DSF 23/11/2007 p. 41718.
Comentários sobre o assassinato dos professores da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT). A importância da Lei Maria
da Penha. Apelo ao Relator-Geral do Orçamento para que garanta
recursos, em seu relatório final, para a construção de mais delegacias destinadas aos problemas de violência contra a mulher. DSF
29/11/2007 p. 42184.
Saudação ao discurso da Senadora Fátima Cleide, em defesa dos
direitos da mulher. Anuncia o protocolo do projeto de lei, que inclui
na Lei de Execuções Penais, a proibição de manter homem e mulher
na mesma cela. DSF 29/11/2007 p. 42224.
Comemoração do Dia Internacional para Eliminação da violência
contra a Mulher. DCN 29/11/2007 p. 2721.
Argumentos em favor da prorrogação da CPMF. DSF 11/12/2007
p. 44567.
Manifestação sobre o pronunciamento do Senador Heráclito Fortes.
DSF 11/12/2007 p. 44569.
Comemoração da abertura da Semana de Valorização da Pessoa com
Deficiência. DSF 12/12/2007 p. 44658.
Solidariedade à família do Dr. Bento Lobo. Considerações sobre a
questão do desmatamento, destacando o avanço do País no plano
ambiental. DSF 8/2/2008 p. 925.
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• Defesa da política energética do governo Lula. Condena precipitação
daqueles que previram "apagão elétrico" em razão da estiagem do
início do ano. DSF 14/2/2008 p. 1666.
• Registro de dados sobre a expansão do setor elétrico no Governo
Lula. DSF 15/2/2008 p. 2090.
• Registro do lançamento, hoje, pelo Presidente Lula, do Programa
Territórios da Cidadania. Agradecimento às manifestações de apoio
a projeto de autoria de Sua Excelência propondo um adicional de
periculosidade aos vigilantes. DSF 26/2/2008 p. 3541.
• Homenagem ao Dia Nacional do Aposentado. DSF 27/2/2008 p.
3593.
• Registro da realização, na semana passada, do Fórum Internacional
de Mudanças Climáticas. DSF 27/2/2008 p. 3649.
• Homenagem ao eminente brasileiro Senador Jonas Pinheiro, que
exerceu importantes cargos, dedicando sua vida pública a serviço do
País e em defesa da agricultura brasileira. DSF 29/2/2008 p. 3972.
• Considerações sobre o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, tema que será objeto de decisão, amanhã, pelo
STF, sobre sua legalidade. Registro de consideração a respeito do
Deputado Antônio Palocci. DSF 5/3/2008 p. 4406.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às agraciadas Alice Editha Klausz,
Rose Maria Gevara Muraro, Mayana Zatz, Maria dos Prazeres de
Souza e Jandira Feghali. Homenagem à Sra. Therezinha Zerbini e,
in memoriam, a Sra. Leocádia Prestes. DCN 12/3/2008 p. 73 e 79.
• Homenagem in memoriam a Leocádia Felizardo Prestes. DCN
12/3/2008 p. 85.
• Conclama às mulheres brasileiras para que se candidatem aos cargos
de vereadoras e prefeitas nas eleições municipais de 2008. Lembrança sobre a sessão de ontem, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher. DSF 13/3/2008 p. 5443.
• Parabeniza o Presidente Lula por edição da medida provisória que
aumenta o limite de regularização das terras da Amazônia. Destaque
para a aprovação, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
do Projeto de Lei da Câmara 9, de 2008. DSF 27/3/2008 p. 7023.
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• Aplausos à iniciativa inédita e pioneira do BNDES, que inseriu
como obrigatórias cláusulas sociais em contratos de empréstimos.
Leitura de carta recebida da Ministra Martha Suplicy, por ocasião
do Dia Internacional da Mulher. DSF 28/3/2008 p. 7155.
• Repúdio à manifestação do Senador Mão Santa, na sessão de ontem, ao se referir a Ministra Dilma Rousseff de forma pejorativa e
desrespeitosa. DSF 4/4/2008 p. 7910.
• Transcrição nos Anais do Senado de carta aberta da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. DSF 4/4/2008 p. 7935.
• Mantém a opinião de que é pejorativo no Brasil chamar uma mulher de "galinha" e que isso estimula a violência contra o gênero,
em prejuízo ao Senado. DSF 4/4/2008 p. 7914.
• Homenagem à cidade de Cuiabá-MT, que comemora no dia 8 de
abril, 289 anos de sua fundação. Referências aos resultados econômicos obtidos pelo governo do Presidente Lula. DSF 5/4/2008 p.
8024.
• Considerações a respeito de matérias publicadas no jornal O Estado
de S. Paulo, sobre a redução das tarifas de energia elétrica e a importância do etanol brasileiro. Participação de Sua Excelência em reunião para debater questões sobre meio ambiente, em Washington,
nos Estados Unidos. DSF 19/4/2008 p. 10172.
• Comemoração do centenário da fundação da Associação Brasileira
de Imprensa. DSF 25/4/2008 p. 10732.
• Considerações sobre a visita do Presidente Lula ao Estado do Mato
Grosso, onde tratou do PAC. DSF 25/4/2008 p. 10758.
• Crítica ao Sr. Antônio Dantas, coordenador do Curso de Medicina da UFBA, por declarar que o baixo rendimento dos alunos, é
decorrente da inferioridade do QI dos baianos. Elogia a atuação do
coordenador do Curso de Medicina da UFMT. DSF 1o/5/2008 p.
11185.
• Homenagem pelo transcurso dos 35 anos da Embrapa. Considerações sobre a questão das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, e a Adin sobre o tema que tramita no STF. DSF
7/5/2008 p. 12102.
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• Registra a divulgação do relatório preliminar com as emendas propostas da Lei de Diretrizes e Bases de 2009 e anuncia o dia da votação e os prazos para entrega de propostas de emenda. DSF 16/5/2008
p. 14530.
• Registro do falecimento do Senador Jefferson Péres, do Estado do
Amazonas. DSF 24/5/2008 p. 16400.
• Homenagem à memória do Senador Jefferson Péres. Considerações sobre a questão do desmatamento ilegal. Relembra os prazos
de tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. DSF
27/5/2008 p. 16455.
• Comemoração dos 60 anos de existência da Associação Pestalozzi
de Niterói/RJ. DSF 30/5/2008 p. 17159.
• Registro da realização, no próximo dia 2, em Cuiabá, do Fórum sobre Reforma Tributária. Anúncio, pelo Governador de Mato Grosso, da redução da alíquota de ICMS no Estado. DSF 30/5/2008 p.
17168.
• Reflexão sobre o meio ambiente, a propósito do transcurso, hoje,
do Dia Mundial do Meio Ambiente. Registro de debate sobre a
reforma tributária, na Federação das Indústrias de Mato Grosso.
Realização, hoje, em Brasília, da Conferência Nacional GLBT.
DSF 6/6/2008 p. 18606.
• Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. DCN 12/6/2008
p. 1120.
• Relato da participação de Sua Excelência no Fórum Internacional
de Parlamentares do G8+5. Comentários a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2009. DSF 2/7/2008 p. 24457.
• Destaque das matérias aprovadas pelo Senado em prol da educação
nacional. Registro de participação de Sua Excelência no Fórum de
Legisladores dos países G8+5 para Mudanças Climáticas, ocorrido
no Japão. DSF 11/7/2008 p. 26992.
• Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Questão das rodovias em Mato Grosso. DSF
12/7/2008 p. 27304.
• Análise de dados do IBGE que apontam o aumento da produtividade brasileira de grãos, com destaque para o Estado de Mato Grosso.
Defesa da viabilidade do biodiesel. DSF 18/7/2008 p. 27884.
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• Questionamentos sobre a matéria intitulada "Luz para Todos é direcionada para cidades do PT e aliados", publicada no jornal Folha
de S.Paulo. DSF 12/8/2008 p. 29898.
• Voto de pesar pelo falecimento do Vereador Clóvis César Lima, do
Município de Campo Verde, Mato Grosso. Considerações sobre
o Programa Bolsa Família, que vem alcançando reconhecimento
internacional, por instituições de cooperação multilateral. DSF
14/8/2008 p. 30402.
• Cumprimentos ao Senador Osmar Dias pela nova lei que regulamenta os estágios. Considerações sobre a edição da Súmula 13
do STF, que proíbe a prática do nepotismo em todo o Brasil. DSF
28/8/2008 p. 35370.
• Elogios aos programas sociais do Governo Lula. Comemoração,
hoje, do Dia Nacional do Cerrado. DSF 12/9/2008 p. 37609.
• Considerações sobre o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
DSF 26/9/2008 p. 38333.
• Relato sobre as eleições no Estado do Mato Grosso e agradecimentos à população que deu seu voto ao PT. DSF 8/10/2008 p. 38908.
• Registro das comemorações do Dia da Criança e do Dia do Professor. Manifestação sobre os conflitos agrários que ocorrem em
Mato Grosso. Análise das eleições no Estado do Mato Grosso. DSF
11/10/2008 p. 39448.
• Comemoração pelo aumento da prospecção de petróleo e gás no
Brasil, especialmente, em Mato Grosso. DSF 15/10/2008 p. 39536.
• Considerações sobre a votação do projeto que trata da incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Homenagem pelo
transcurso, ontem, do Dia do Professor. DSF 17/10/2008 p. 39954.
• Realização, em novembro próximo, da campanha "16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher". Comentário sobre
a pesquisa "Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça", elaborada
pelo IPEA. DSF 18/10/2008 p. 40713.
• Reflexão sobre o turismo no Brasil, com destaque para o potencial
turístico do Estado do Mato Grosso. DSF 21/10/2008 p. 40858.
• Comemoração do Dia Nacional da Força Aérea Brasileira e do Aviador. DCN 22/10/2008 p. 2028.
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• Posse, em 28 de outubro passado, da reitora da Universidade
Federal de Mato Grosso, professora Maria Lúcia Cavalli Neder.
Realização da 1a Conferência Nacional de Segurança Pública.
DSF 8/11/2008 p. 44379.
• Comentários sobre a manchete do jornal Correio Braziliense de
hoje, intitulada "Brasília, cidade que espanca mulheres". DSF
12/11/2008 p. 44753.
• Registro da matéria intitulada "Professores do Brasil", publicada no
jornal Diário de Cuiabá, edição de ontem. Viagem de Sua Excelência a cidade do México, que juntamente com outros legisladores
das Américas, buscaram soluções para a crise mundial e climática.
Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado 102, de 2006,
de autoria de Sua Excelência, que torna obrigatória a realização de
exames de proficiência para obtenção de licença profissional por
médicos e odontólogos. DSF 27/11/2008 p. 47915.
• Comemoração do dia internacional para a eliminação da violência
contra a mulher. DCN 28/11/2008 p. 3688, 3672 e 3692.
• Registro do manifesto aberto à Nação, intitulado "Fome de saber:
a escola pública, os negros e indígenas pedem passagem para a universidade pública", assinado por 15 entidades organizadas. DSF
2/12/2008 p. 48661.
• Comemoração da quarta Semana do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. DSF 3/12/2008 p.
48912.
• Homenagem a memória do líder sindical e ecologista Chico Mendes. DCN 4/12/2008 p. 3717.
• Comemoração do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, estabelecido pelas Nações Unidas – ONU, como sendo o
dia 29 de novembro. DCN 5/12/2008 p. 3738.
• Homenagem à primeira mulher Presidente da Academia Matogrossense de Letras, Dra. Nilza Queiroz. Leitura de manifesto aberto
à Nação brasileira, intitulado "Fome de Saber": a escola pública, os
negros e indígenas, pedem passagem para a universidade pública".
DSF 9/12/2008 p. 50394.
• Registro de pronunciamento de Sua Excelência em homenagem à
Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Comemoração pelos bons
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resultados alcançados pelo PT do Mato Grosso. Questionamentos
sobre a atuação do DNIT no Mato Grosso. DSF 12/12/2008 p.
51319.
Apelo para que cessem os discursos de apoio à PEC 20 e se comece
a votação da mesma. DSF 17/12/2008 p. 52513.
Comemoração dos sessenta anos da proclamação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. DSF 18/12/2008 p. 53298.
Balanço das atividades legislativas desenvolvidas por Sua Excelência
e destaque para a aprovação de projetos em favor do Estado do Mato
Grosso. DSF 23/12/2008 p. 54106.
Agradece as palavras elogiosas pela sua ascensão à segunda Vice-Presidência do Senado. DSF 4/2/2009 p. 59.
Considerações sobre a nova Mesa Diretora do Senado e as expectativas quanto a sua gestão, na Presidência do Senador José Sarney,
bem como a postura do Senador Tião Viana, na disputa pelo cargo.
O elevado índice de popularidade do Presidente Lula. DSF 7/2/2009
p. 165.
Argumentação no sentido de que Cuiabá seja uma das sedes da
Copa do Mundo de 2014. DSF 12/2/2009 p. 1510.
Comemoração do centenário da Cruz Vermelha Brasileira. DSF
13/2/2009 p. 1618.
Destaque para as medidas tomadas, em Brasília, pelo Presidente
Lula, em favor dos municípios brasileiros. Saudação à representação
municipal de Mato Grosso. DSF 14/2/2009 p. 1753.
Manifestação sobre Portaria do Ministério do Meio Ambiente que
proíbe o uso do amianto em obras públicas e veículos de todos os
órgãos vinculados à Administração Pública. Defesa do Projeto de
Lei do Senado 30, de 2009, de autoria de Sua Excelência, que proíbe
a utilização do amianto em território nacional. DSF 17/2/2009 p.
1810.
Comemoração pelos resultados do programa Luz para Todos, em
Mato Grosso. DSF 20/2/2009 p. 2989.
Comunica que o Presidente José Sarney recebe neste momento o
Vice-Presidente da China, Sr. Xi Jinping. DSF 20/2/2009 p. 3003.
Comunica que, em virtude de o Senador José Maranhão ter assumido o cargo de governador da Paraíba, assume nesta data o exercício
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do mandato, em sua titularidade, o Senador Roberto Cavalcanti.
DSF 20/2/2009 p. 3009.
Comenta as visitas do governador Blairo Maggi e o diretor-geral do
DNIT, Dr. Luiz Antonio Pagot. DSF 20/2/2009 p. 3013.
Apelo para que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso adote medidas
para agilizar a justiça no Estado. Considerações sobre o "Programa
da Geladeira", do Governo Federal. DSF 26/2/2009 p. 3163.
Preocupação com a falta de água potável no mundo. Registro da
realização da quinta edição do Fórum Mundial da Água, em Istambul, Turquia, de 16 a 22 de março de 2009. Defesa do Projeto de Lei
do Senado 411, de 2008, de autoria de Sua Excelência, que trata da
valorização da água e garantia de renda para aqueles que preservem
os mananciais e cursos de água. DSF 3/3/2009 p. 3319.
Reflexão sobre o processo de ascensão das mulheres na sociedade.
Apelo em favor da aprovação do Projeto de Lei do Senado 25, de
2009, de sua autoria. DSF 4/3/2009 p. 3451.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz às Senhoras Ruth Corrêa Leite
Cardoso (in memoriam), Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, Sônia
Maria Amaral Fernandes Ribeiro, Elisa Lucinda Campos Gomes,
Lily Monique de Carvalho Marinho e Neide Viana Castanha. DCN
6/3/2009 p. 304.
Leitura de manifesto elaborado pela União Brasileira de Estudantes
Secundaristas (UBES), em favor da aprovação do projeto de lei que
trata da reserva de vagas nas universidades públicas a alunos de escolas públicas. Registro das solenidades realizadas no país, por ocasião
da celebração do Dia Internacional da Mulher. DSF 12/3/2009 p.
4573.
Oposição ao uso de sacolas plásticas em supermercados. Defesa
dos Projetos de Lei do Senado 291, de 2006, e 424, de 2008, de Sua
Excelência DSF 18/3/2009 p. 5639.
Aplausos ao Ministério das Cidades pelo Plano de Regularização
Fundiária que está sendo implantado no Estado de Mato Grosso.
DSF 20/3/2009 p. 5785.
Execução do programa Luz para Todos e instalação de telecentros
comunitários no Estado de Mato Grosso, dentre outras iniciativas
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do Governo Federal. Premência quanto à definição do traçado da
Ferronorte. Federalização das rodovias. DSF 21/3/2009 p. 5921.
Importância do projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo. Necessidade de ajustes no Estatuto
da Criança e do Adolescente, após 18 anos de sua vigência. DSF
24/3/2009 p. 6130.
Apoio ao movimento realizado por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Registro do primeiro pagamento de serviços
ambientais no Brasil a ser realizado, amanhã, ao Projeto Xingu Mata
Viva. DSF 26/3/2009 p. 6880.
Leitura da Declaração aos Líderes do G-20, elaborada pela Comissão Internacional sobre Clima e Segurança Energética. Comentários sobre o julgamento, hoje, pelo Supremo Tribunal Federal,
do Recurso Extraordinário, que questiona a constitucionalidade da
exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão.
DSF 2/4/2009 p. 8174.
Comemoração do octogésimo sétimo Dia Internacional do Cooperativismo e dos dez anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – SESCOOP. DCN 3/4/2009 p. 2485.
Resultados do Programa Territórios da Cidadania. DSF 4/4/2009
p. 9101.
Dificuldades por que passa a agricultura familiar no Estado de
Mato Grosso. Importância do programa Luz para Todos. DSF
7/4/2009 p. 9528.
Homenagem pelo transcurso, amanhã, dos 290 anos da cidade de
Cuiabá – MT. DSF 8/4/2009 p. 9672.
Comemoração dos 40 anos da Empresa de Correios e Telégrafos –
ECT. DSF 15/4/2009 p. 10395.
Cumprimentos ao Governo Lula pelo pacote de ajuda aos municípios brasileiros que tiveram quedas nos repasses do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM e pela extensão do pacote habitacional a todos os municípios. DSF 15/4/2009 p. 10562.
Importância da audiência pública realizada, ontem, na CDH, que
tratou da questão da violência contra a mulher trabalhadora na área
rural. Transcrição de documento da Campanha Mundial da Via
Campesina. DSF 17/4/2009 p. 11659.
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• Registro da participação de Sua Excelência no lançamento da TV
Digital, em Brasília. Homenagem pelo transcurso dos 49 anos de
Brasília. Cumprimentos à Senadora Roseana Sarney pela assunção ao Governo do Estado do Maranhão. Anúncio do lançamento
da Pedra Fundamental do Projeto PE Verde, da empresa Braskem,
no Pólo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. DSF
23/4/2009 p. 12200.
• Solidariedade aos Oficiais de Justiça de todo o país, pelo assassinato
de Sandra Regina Ferreira. Homenagem pelo transcurso, hoje, do
Dia Nacional da Empregada Doméstica, com destaque para proposições legislativas apresentadas por Sua Excelência em favor da
categoria. DSF 28/4/2009 p. 13187.
• Saúda a Senadora Piedade Córdoba Ruíz, da Colômbia, que visita
o Senado para expor seus esforços pela paz e pelo resgate dos prisioneiros das FARC. DSF 29/4/2009 p. 13343.
• Reivindicação de que o Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, inclua em seus investimentos o avanço dos trilhos da ferrovia Ferronorte até Cuiabá/MT, a fim de facilitar as exportações do
Estado. DSF 29/4/2009 p. 13344.
• Comemoração dos 50 anos do Tratado Antártico. DCN 8/5/2009
p. 1372.
• Registra a realização do Primeiro Congresso dos Vereadores do Estado de Mato Grosso no Centro de Eventos Pantanal em Cuiabá.
DSF 8/5/2009 p. 15560.
• Alerta para conclusão do asfaltamento da BR-158, estrada federal
de Mato Grosso, na região do Araguaia. DSF 12/5/2009 p. 16460.
• Comemoração do bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal
– PMDF. DCN 13/5/2009 p. 1398.
• Registro de agenda cumprida por Sua Excelência no Estado de Mato
Grosso, com destaque para encontros com lideranças comunitárias
e participação em audiência acerca da instalação de um centro da
Embrapa em Sinop/MT. DSF 21/5/2009 p. 18299.
• Protesto contra o processo de cassação do Prefeito de Ribeirão Cascalheira/MT, Francisco de Assis dos Santos, o "Diá". Homenagem
pelo transcurso do aniversário de 142 anos de emancipação do município de Várzea Grande/MT. DSF 22/5/2009 p. 18818.
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• Assume o compromisso de colocar a discussão da PEC 47 na Ordem do Dia seguinte. DSF 28/5/2009 p. 20153.
• Registro da realização, em Brasília, do Movimento Grito da Terra
Brasil, principal evento da agenda do movimento sindical do campo,
reunindo milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo
o país. Leitura de manifesto de várias entidades, pela aprovação do
PLC 180, em repúdio à liminar concedida a Flávio Bolsonaro, pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra as quotas em universidades do Estado. Apelo no sentido da aprovação da Medida Provisória 455, a mais importante na área social. DSF 28/5/2009 p. 20024.
• Comemoração dos trinta anos do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São
Paulo – SEMESP. DCN 5/6/2009 p. 1595.
• Manifestação, por ocasião do transcurso do Dia Mundial do Meio
Ambiente, por uma agricultura e uma pecuária que respeitem um
modelo rígido de desenvolvimento sustentável. Registro da realização, hoje e amanhã, em Brasília, do "V Encontro Regional – Projeto
Escola Sem Homofobia". Satisfação com a adesão do Estado do
Mato Grosso ao Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania – Pronasci. Expectativa de que a escolha de Cuiabá como
uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, já definida, contribuirá
para o desenvolvimento da infraestrutura e economia do Estado de
Mato Grosso. DSF 6/6/2009 p. 22246.
• Expectativa em torno da visita que o presidente Lula fará à cidade
de Alta Floresta/MT, a fim de lançar o programa Arcoverde Terra
Legal. Leitura do documento conclusivo do Fórum dos Legisladores
da Globe International. DSF 19/6/2009 p. 24286.
• Manifestação sobre a crise por que passa o Senado Federal. Registro
do recebimento de comunicado do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro do Estado do
Mato Grosso, manifestando a preocupação com o anúncio da extinção da Plataforma do Centro de Suporte Operacional – Cuiabá
(CSO) do Banco do Brasil. Registro da visita do Presidente Lula à
cidade da Alta Floresta, no Mato Grosso, na última semana. Saudação aos avanços do Mato Grosso no setor agropecuário, destacan-
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do-se no compromisso com o desenvolvimento sustentável. DSF
27/6/2009 p. 27747.
Comemoração do octogésimo sétimo Dia Internacional do Cooperativismo e dos dez anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – SESCOOP. DCN 3/7/2009 p. 2480.
Requer voto de aplausos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por
ter sido escolhido para receber o Prêmio pela Paz Felix Howphouet-Boigny, oferecido pela Unesco. DSF 8/7/2009 p. 30669.
Repúdio às agressões sofridas por Cristina Gentil, agredida pelo
namorado o vereador Ralf Leite, de Mato Grosso. Defesa do enquadramento do vereador mato-grossense, na Lei Maria da Penha.
Destaque para a atuação da Procuradora-Geral da República, Débora Duprat. DSF 10/7/2009 p. 31310.
Agradecimentos de Sua Excelência pelas homenagens prestadas pelo
Instituto Biosfera, da Sociedade Brasileira de Medicina de Patologia
Clínica e da Força Aérea Brasileira. Considerações sobre a questão
do comércio internacional de lixo. DSF 26/8/2009 p. 38452.
Registro do início, amanhã, da I Conferência Nacional de Segurança
Pública – CONSEG, em Brasília. Registro de artigo publicado no
jornal Folha de S.Paulo, edição de ontem, intitulado "Reformas das
polícias na agenda da Conseg". DSF 27/8/2009 p. 39027.
Comemoração do Dia do Soldado. DCN 28/8/2009 p. 2910.
Considerações sobre a crise por que passa a administração da cidade de Cuiabá, no setor da saúde. Registro do transcurso, em 26 de
agosto, do Dia Internacional da Igualdade Feminina. DSF 3/9/2009
p. 41199.
Comemoração do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro.
DCN 10/9/2009 p. 2922.
Congratulações ao Superior Tribunal de Justiça pelo recebimento
do "Sétimo Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça". Convite
para visitar a exposição "Mulheres Plurais", aberta nesta quinta-feira,
no Salão Branco do Congresso Nacional. Registro da relevância
do Estado do Mato Grosso na economia nacional. Destaque para
as ações positivas dos produtores mato-grossenses. DSF 10/9/2009
p. 42643.
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• Prestação de contas do trabalho realizado por Sua Excelência no
Estado do Mato Grosso e em Brasília, desde meados do mês de
julho, até a presente data. Aplausos ao projeto São Lourenço Mata
Viva, lançado no município de Dom Aquino, MG, o qual prevê
pagamentos aos proprietários de terras que preservarem o cerrado
dessa região, no sul do estado. DSF 18/9/2009 p. 44765.
• Comenta a gravidade da arbitrariedade cometida contra a Embaixada
do Brasil em Honduras, cercada e com água e energia cortados. DSF
23/9/2009 p. 46438.
• Satisfação com resultados de estudo da Fundação Getúlio Vargas,
que indicam sucesso das políticas de transferência de renda do Governo Federal. Situação do processo de instalação de sede da Embrapa em Sinop/MT. DSF 23/9/2009 p. 46448.
• Comemoração do Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil e do Dia Nacional dos Profissionais
de Nível Técnico. DCN 24/9/2009 p. 2984.
• Comemoração ao Dia Mundial do Turismo. DSF 25/9/2009 p.
47128.
• Registro da participação de Sua Excelência na abertura, no Interlegis, do Seminário "O Cerrado é a Nossa Casa", patrocinado pelo
programa "Senado Verde". Registro da abertura da terceira Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. Leitura da Carta-Convite
do Ministro da Aquicultura e Pesca. DSF 30/9/2009 p. 47680.
• Saudação aos Idosos. Considerações sobre o exemplo do Município
de Marcelândia, pela mobilização para preservar o meio ambiente.
DSF 2/10/2009 p. 48945.
• Registro da participação de reunião com a Ministra Dilma Rousseff,
a fim de debater políticas positivas que vem sendo empreendidas
pelo governo federal e convidar a Ministra para participar do encontro da Associação Mato-Grossense de Municípios. Participação
no seminário internacional sobre mudanças climáticas em Copenhagen, Dinamarca, entre os dias 23 e 25 deste mês. DSF 8/10/2009
p. 50291.
• Relato de atividades desenvolvidas por Sua Excelência em vários
municípios do Estado do Mato Grosso, tendo por eixo a discussão
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das políticas públicas do Governo Federal e sua implementação
nessas comunidades. DSF 10/10/2009 p. 51132.
Registro do recebimento por Sua Excelência do título de cidadã de
Alto Taquari/MT e de agenda cumprida por Sua Excelência naquele
Município. DSF 14/10/2009 p. 51325.
Homenagem pelo transcurso, amanhã, do Dia do Professor. Registro da realização da sétima Conferência Nacional de Educação da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE),
entre os dias 9 e 11 de outubro, em Brasília, cujo objetivo foi consolidar a posição dos educadores sobre a construção do Sistema
Nacional Articulado de Educação (SNE) e do novo Plano Nacional
de Educação (PNE). DSF 15/10/2009 p. 51757.
Referência às discussões na Assembleia Legislativa do Mato Grosso,
durante o Fórum Legislativo, sobre as atribuições do Legislativo,
visando a Copa do Mundo de 2014, sendo Cuiabá uma das cidades-sede. Relato sobre viagem feita por Sua Excelência à região médio-norte do Mato Grosso, no entorno de Cuiabá. DSF 20/10/2009 p.
52462.
Comemoração do cinquentenário da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo. DSF 21/10/2009
p. 53338.
Registro da realização do Fórum sobre Mudanças Climáticas da
Globe Internacional de Legisladores, em que Sua Excelência será
coordenadora, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, em Copenhague,
na Dinamarca. DSF 21/10/2009 p. 53714.
Relato sobre missão parlamentar desempenhada por Sua Excelência
na Conferência Internacional das Mudanças Climáticas, realizada
em Copenhague, Dinamarca. DSF 28/10/2009 p. 54648.
Homenagem a todos os servidores públicos do país, pelo transcurso
do seu dia, especialmente aos servidores de Mato Grosso, principalmente os da área de saúde, meio ambiente e ensino público. DSF
30/10/2009 p. 55946.
Homenagem aos 150 anos de nascimento do jurista Clóvis Beviláqua. DCN 30/10/2009 p. 4089.
Defesa do fortalecimento do turismo no país, com preservação ambiental. DSF 31/10/2009 p. 56335.
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• Registro da realização do sexto Encontro de Prefeitos Mato-Grossenses, para debater questões e desenvolver ações que promovam o
fortalecimento dos municípios. DSF 4/11/2009 p. 56583.
• Manifestação de repúdio às hostilidades praticadas por colegas contra uma estudante da Universidade Bandeirante – UNIBAN, em
São Bernardo do Campo/SP, por usar um vestido curto, e à sua
expulsão sumária da instituição, que teria ocorrido pelo mesmo
motivo. DSF 10/11/2009 p. 57817.
• Promulgação, hoje, da Emenda Constitucional 59, que trata da Desvinculação das Receitas da União – DRU para a educação. Realização, no próximo dia 20, em Cuiabá, de Seminário para Regularização Fundiária Urbana. Destaque para a importância do Programa
Papel Passado, sob a coordenação do Ministério das Cidades. DSF
12/11/2009 p. 58263.
• Comemoração dos 120 anos da proclamação da República Federativa do Brasil. DSF 13/11/2009 p. 58389.
• Comemoração do Dia Nacional dos Ostomizados. DSF 18/11/2009
p. 59551.
• Considerações sobre o protagonismo do Brasil na Conferência Internacional das Mudanças Climáticas da ONU – COP-15. Aplauso
às propostas do governo brasileiro, com relação às metas de redução de poluentes e desmatamento. Críticas ao posicionamento dos
Estados Unidos e da China perante o COP-15. Destaque para a
aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 6.124/2005, de autoria
de Sua Excelência, que dispõe sobre o crime de discriminação dos
portadores do vírus HIV. DSF 19/11/2009 p. 60168.
• Registro da data da morte de Zumbi, em 20 de novembro de 1695,
encerrando quase um século de resistência do Quilombo dos Palmares, e a desigualdade que ainda caracteriza a sociedade brasileira,
em detrimento da população negra e parda do País, segundo dados levantados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
– IPEA. DSF 25/11/2009 p. 61443.
• Homenagem ao Municipalismo Brasileiro. DSF 26/11/2009 p.
61802.
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• Comentários sobre pesquisa do portal "Transparência Brasil". Registro da sanção de projeto em que inscreve o nome de Ana Justina
Ferreira Nery no Livro dos Heróis da Pátria. Comentários sobre projeto de autoria de Sua Excelência que estabelece o dia 4 de dezembro
como o Dia Nacional do Perito Criminal. Discriminação da mulher
e a violência doméstica. DSF 3/12/2009 p. 64849.
• Comemoração dos 45 anos do Serviço Federal de Processamento
de Dados – SERPRO. DSF 4/12/2009 p. 64925.
• Relato acerca das idas aos Ministérios da Agricultura e do Planejamento, a fim de obter mais recursos para o setor agrícola brasileiro.
Comentário sobre matéria desta semana, do jornal Valor Econômico,
informando que o orçamento do Governo Federal para compras e
subsídios diretos à produção agrícola, será recorde em 2010. Registro de participação no décimo Encontro da Mulher Rural, com
ênfase na agricultura familiar, e de audiência com o Ministro das
Comunicações Hélio Costa. DSF 5/12/2009 p. 65131.
• Comentários sobre a abertura da COP-15, em Copenhague, Dinamarca. Referência ao editorial do jornal O Estado de S. Paulo, do
jornalista Elio Gaspari, intitulado "Punição ao Overbooking". Registro das atividades de Sua Excelência no último final de semana.
Registro do recebimento de homenagens da Organização Brasil
Américas a parlamentares, autoridades e prefeitos de Mato Grosso.
DSF 8/12/2009 p. 65345.
• Comentários sobre a importância da boa utilização dos recursos
hídricos. Considerações sobre a reforma do Código de Processo
Penal, refutando a possibilidade de que venha a ser modificada a
Lei Maria da Penha. Importância da COP-15, destacando o papel
Brasil com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas – elaborado pelo Governo do Presidente Lula e aprovado pelo Senado e o
desempenho do Estado de Mato Grosso na preservação ambiental.
DSF 9/12/2009 p. 65623.
• Comemoração do Dia do Marinheiro. DCN 9/12/2009 p. 5264.
• Cumprimentos ao Senador Osvaldo Sobrinho pelo trabalho realizado nesta Casa. Relato das ações do Governo Lula e de Sua
Excelência durante o ano de 2009. Solicitação ao Presidente Lula
para que sancione projeto de autoria de Sua Excelência que trata
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da revalidação de diplomas emitidos no exterior. Destaque para
a escolha de Cuiabá como uma das sedes da Copa do Mundo no
Brasil. DSF 18/12/2009 p. 73318.
Manifestação sobre o pronunciamento do Senador Marco Maciel
acerca da COP-15, realizada em Copenhague, Dinamarca. Participação de Sua Excelência em rodadas de discussão do grupo G8+5,
nas quais se analisou a questão do biocombustível, e a importância
do Brasil no cenário internacional. DSF 22/12/2009 p. 73713.
Relato sobre visita feita por Sua Excelência à chamada região sul do
Estado de Mato Grosso. Observações sobre a COP-15, realizada em
Copenhague, Dinamarca. DSF 23/12/2009 p. 74702.
Comentários sobre a mensagem enviada pelo Presidente Lula à
sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, realizada
hoje pela manhã. Anúncio da visita da Ministra Dilma Roussef ao
Estado de Mato Grosso no próximo dia 8 de fevereiro. Registro de
melhorias em infraestrutura que estão sendo implementadas em
Mato Grosso. DSF 3/2/2010 p. 91.
Anúncio de comparecimento à inauguração, no próximo sábado, dia
6, em São José dos Quatro Marcos, das novas instalações industriais
da Soroteca Agroflorestal Ltda., empresa de um grupo holandês que
explora 14 mil hectares com plantações de teca e eucalipto no Mato
Grosso e no Piauí. DSF 4/2/2010 p. 687.
Considerações a respeito da redução do desmatamento da Floresta
Amazônica e, em especial, no Estado de Mato Grosso. Defesa do
Projeto de Lei do Senado 68, de 2009, de autoria do Senador Tasso
Jereissati, relatado por Sua Excelência na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que dispõe sobre a tipificação do crime de venda
de bebida alcoólica a crianças e adolescentes. DSF 5/2/2010 p. 1067.
Comentários sobre a produção diversificada do Mato Grosso e
a importância da representatividade da mulher na política. DSF
6/2/2010 p. 1216.
Antecipação de discurso de homenagem pelo transcurso, amanhã,
do primeiro dia e primeira Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. DSF 10/2/2010 p. 1623.
Reflexão sobre o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos.
DSF 12/2/2010 p. 2798.
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• Registro do crescimento da economia brasileira, com a contribuição do Estado de Mato Grosso, que, com a abertura do mercado
chinês, está vendendo grande quantidade de carne para aquele país.
Lançamento da Campanha da Fraternidade 2010 pela CNBB, em
Santa Catarina. Lembrança dos trabalhos desenvolvidos por Dra.
Zilda Arns, médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora
nacional da Pastoral da Criança, organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. DSF 19/2/2010 p. 3373.
• Celebração pelo transcurso, ontem, dia 24, dos 78 anos de conquista
do voto feminino no Brasil. Homenagem à cuiabana Maria Taquara,
mulher que teve fundamental importância na cultura e história do
Mato Grosso. DSF 26/2/2010 p. 4488.
• A Mesa se associa ao voto de pesar pelo falecimento do ex-reitor da
UNB, Dr. José Carlos de Almeida Azevedo. DSF 26/2/2010 p. 4474.
• Satisfação com o avanço das obras do governo federal em Mato
Grosso, nas áreas de construção de moradias e de estradas e ferrovias, as quais fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Anúncio de realização, no próximo dia 15 de março, de
audiência pública na cidade de Lucas do Rio Verde para tratar do
traçado da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Preocupação
com a questão climática, com destaque para o aquecimento global
e avanço do desmatamento. DSF 27/2/2010 p. 4552.
• Defesa do sistema de cotas raciais, às vésperas do início das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal – STF, para discutir
o tema, afirmando que essas reparam uma injustiça histórica que
segrega a população brasileira e impede o acesso dos negros à universidade pública. DSF 3/3/2010 p. 5118.
• Comemoração do centenário de nascimento de Tancredo Neves.
DCN 4/3/2010 p. 787.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher e outorga do Diploma 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. 807.
• Referência à medida do Governo Federal, alterando, por meio de
aditivo, o período de implantação da ferrovia Ferronorte. Registro
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da realização de reunião na próxima segunda-feira, em Lucas do
Rio Verde, sobre a Ferrovia da Integração Centro-Oeste Uruaçu/
Goiás. DSF 12/3/2010 p. 6855.
Registro da participação de Sua Excelência nos seguintes eventos:
1) discussão do projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste,
realizado na cidade de Lucas do Rio Verde – MT; 2) lançamento das
obras de construção de duas novas agências do INSS em Guarantã
do Norte e outra em Peixoto de Azevedo – MT; 3) inauguração de
nova agência do Sistema Nacional de Emprego em Mato Grosso,
conhecida como Casa do Trabalhador; 4) reunião na BPW: Sebrae
Mulheres de Negócio; 5) em palestra do quarto Enedim – Encontro
Nacional de Estudo Dirigido para Mulheres. Comentários sobre
a importância da mulher nos espaços do poder. Necessidade de
as mulheres continuarem lutando por igualdade de direitos. DSF
17/3/2010 p. 7705.
Leitura de artigo do jornalista Kleber Lima, diretor-geral da Rádio
Cultura de Cuiabá, sobre o quinquagésimo aniversário daquela
emissora. Comentários sobre o déficit habitacional no Estado do
Mato Grosso e no Brasil e os programas do Governo Federal nessa
área. Defesa de uma infraestrutura de transportes melhor para o
Estado do Mato Grosso. DSF 19/3/2010 p. 8231.
Comemoração pela expedição de licença do Ibama, autorizando
a duplicação das obras das BRs-163 e 364, em Mato Grosso. DSF
24/3/2010 p. 8974.
Comentários acerca do lançamento da nova etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento, o PAC-2, com destaque para as obras
no Estado do Mato Grosso. DSF 31/3/2010 p. 10347.
Cumprimentos aos trabalhadores da área da saúde e do meio ambiente do Estado do Mato Grosso. Relato sobre o esforço para regulamentar a revalidação dos diplomas de brasileiros que estudaram
em países do Mercosul. DSF 1o/4/2010 p. 11196.
Homenagem pelo transcurso, no próximo dia 8, dos 291 anos de
Cuiabá/MT. DSF 7/4/2010 p. 12155.
Comemoração do Dia Nacional dos Vigilantes. DSF 27/4/2010 p.
16203 e 16208.
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• Registro da passagem de dois anos de criação da Empresa Brasil
de Comunicação – EBC. Comentários sobre a contribuição que
a Empresa dá para a Democracia e a transparência no Brasil. DSF
28/4/2010 p. 16520.
• Considerações a respeito da Região do Araguaia, no Mato Grosso,
e dos progressos que chegaram ao lugar nos últimos anos. DSF
30/4/2010 p. 17494.
• Saudação a todos os trabalhadores do Brasil pela passagem de seu
dia. Referência às políticas públicas do Governo Lula para a melhoria da qualidade de vida da população. DSF 4/5/2010 p. 18000.
• Associa-se à homenagem de pesar pelo falecimento do ex-governador e ex-presidente do Senado José Fragelli. DSF 5/5/2010 p. 18079.
• Relato da conjuntura partidária que levou Sua Excelência a não se
candidatar às eleições para o Senado Federal em outubro do corrente
ano. DSF 7/5/2010 p. 18717.
• Registro de que o Estado de Mato Grosso irá aderir, na quarta-feira
próxima, ao Pacto Nacional de enfrentamento à violência contra
a mulher. Homenagem à Embrapa, que completa 37 anos, pelos
relevantes serviços prestados ao Brasil e ao Mato Grosso. Comentários à matéria publicada no Diário de Cuiabá sobre o crescimento
da economia de Mato Grosso. DSF 11/5/2010 p. 19302.
• Reflexão sobre a questão do municipalismo, norma abraçada por
Sua Excelência durante o mandato parlamentar. Referência à realização da 13a Marcha dos Prefeitos a Brasília. DSF 19/5/2010 p. 21756.
• Explicação do motivo por que Sua Excelência não disputará reeleição ao Senado, pelo Estado do Mato Grosso, em 2010. Ao ensejo do
transcurso do Dia de Luta Contra a Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, considerações de Sua Excelência sobre esse tema.
Defesa de projeto, prestes a ser votado na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, que trata da regularização da Gleba Maiká, no
Município de Marcelândia/MT. DSF 25/5/2010 p. 22901.
• Celebração do Dia Nacional da Defensoria Pública. DSF 26/5/2010
p. 23251.
• Anúncio da inauguração, no dia 29 de maio, de um novo canal de
televisão no Mato Grosso, a TV Jaciara, um empreendimento do
Grupo Brunini de Comunicações. DSF 27/5/2010 p. 24285.
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• Lembrança do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.
Histórico de tragédias ambientais no Brasil e no mundo e das ações
do governo para preveni-las. DSF 29/5/2010 p. 24877.
• Comemoração pela adesão do Estado do Mato Grosso ao Pacto
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. DSF
1o/6/2010 p. 24930.
• Destaque para a campanha da Organização Mundial de Saúde contra
o tabagismo das mulheres. DSF 2/6/2010 P.25303.
• Loas aos resultados do Programa Luz para Todos no Estado do Mato
Grosso, destacando sua relevância para a melhoria da qualidade de
vida no campo, a migração de retorno e o sucesso do agronegócio.
Relato das atividades de Sua Excelência e benefícios obtidos para o
seu Estado, por ocasião do término de seu mandato, exercido por
um ano, como Líder da Bancada do Mato Grosso no Congresso
Nacional. DSF 12/6/2010 p. 28860.
• Registro da aprovação, hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, do Estatuto da Igualdade Racial. Registro da classificação
do repórter Adriano Faria, da Rádio Senado, entre os finalistas do
décimo Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, com a matéria
"Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas".
Relato da participação de Sua Excelência, em Londres, em reunião
da Globe International/ONU. DSF 17/6/2010 p. 29458.
• Satisfação com a decisão do Presidente Lula de sancionar o reajuste
dos aposentados, saudando lideranças de Mato Grosso que trabalharam em prol dos aposentados, salientando as ações do governo Lula
que visaram diminuir as desigualdades sociais brasileiras. Registro
do lançamento do Plano Safra 2010. DSF 18/6/2010 p. 29895.
• Registro da participação de Sua Excelência em Fórum de Resíduos
Sólidos e Questões Hídricas e da realização de audiência pública
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Apelo em favor da
aprovação de projeto de lei de autoria de Sua Excelência, que dispõe sobre a proibição da extração, da importação, do transporte, do
armazenamento e da industrialização do amianto e dos minérios e
rochas que contenham silicatos hidratados. DSF 23/6/2010 p. 30666.
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• Indignação com o caso de vereador do Estado de Mato Grosso que
agrediu uma jornalista quando ela tentava entrevistá-lo. Considerações sobre a lei que ampliou para 180 dias a licença maternidade
à luz dos benefícios que o aleitamento materno proporciona e conclamação para que sejam somados esforços no sentido de estender
essa licença às adotantes. DSF 30/6/2010 p. 31683.
• Elogios ao aumento de recursos liberados para o Plano Safra, registrando a ampliação da linha de crédito para o Programa Nacional
de Agricultura Familiar (Pronaf) Jovem. DSF 1o/7/2010 p. 32087.
• Preocupação com a compra, por estrangeiros, de grandes extensões
de terras agricultáveis brasileiras, anunciando que lutará pela aprovação de projeto que limite o tamanho das propriedades a serem
registradas por pessoas ou empresas de outros países. Comentários
sobre a não participação de Sua Excelência, nas próximas eleições,
como candidata ao Senado Federal pelo Estado de Mato Grosso.
DSF 2/7/2010 p. 32378.
• Comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo e homenagem aos 40 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB. DCN 6/7/2010 p. 1982.
• Registro da mensagem da Aliança da Cooperativa Internacional para
o Dia Internacional do Cooperativismo 2010. DCN 6/7/2010 p.
1989.
• Congratulações ao senador Arthur Virgílio pela prorrogação dos
benefícios fiscais à Zona Franca de Manaus/AM. Registro da conquista de 46 alunos, reconhecidos pelo Incra como assentados, que
concluíram o curso de Agronomia pela Universidade Estadual de
Mato Grosso. Cumprimentos ao professor Adriano Silva por ter
conquistado o cargo de Reitor da Universidade Estadual de Mato
Grosso. Reflexões em torno do caso de violência envolvendo o goleiro do Flamengo. Congratulações à Secretária de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal, Sra Marta Regina Leite,
pelas ações contra a violência doméstica e sexual. DSF 9/7/2010 p.
35119.
• Manifestação, por ocasião da aprovação da chamada PEC da Juventude, sobre o papel dos jovens brasileiros no desenvolvimento do
Brasil. DSF 10/7/2010 p. 35343.
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• Apelo à Câmara dos Deputados em favor da aprovação da PEC 446A, que trata do piso nacional dos policiais civis e militares, civis e
bombeiros. DSF 5/8/2010 p. 39923.
• Cumprimento à Senadora Selma Elias, pela sua posse no Senado
Federal. Comemoração pelo aumento do contingente de mulheres
no Senado. DSF 6/8/2010 p. 40248.
• Importância da agricultura familiar para o agronegócio. Registro
da entrega, em dezembro do corrente ano, do módulo operacional
de desembarque de passageiros do aeroporto Marechal Rondon,
em Cuiabá. Lembrança dos 4 anos de existência da Lei Maria da
Penha, e a violência contra a mulher ainda registrada no País. DSF
6/8/2010 p. 40234.
• Elogios às propostas da candidata à presidência da República Dilma
Rousseff de construção de novas creches e de novos centros para
idosos. DSF 1o/9/2010 p. 43911.
• Comentário sobre o incêndio ocorrido na cidade de Marcelândia,
no Mato Grosso. Defesa da ampliação da participação feminina no
Legislativo. DSF 2/9/2010 p. 44263.
• Comemoração pela festa da democracia brasileira, demonstrada no
último pleito de 3 de outubro. Cumprimentos ao Governador eleito
de Mato Grosso, Sinval Barbosa, ressaltando desafios que deverá enfrentar em sua gestão. Comparação dos projetos políticos de FHC/
Serra ao de Lula/Dilma, com destaque aos avanços nas políticas
públicas alcançados pelo Governo Lula. DSF 8/10/2010 P.46612.
• Considerações a respeito das diferenças existentes entre os programas Luz no Campo e Luz para Todos. Registro da importância deste
como instrumento de inclusão social e da prioridade que recebeu
por parte do governo federal. DSF 14/10/2010 p. 47131.
• Saudação a todos os médicos pelo transcurso do Dia do Médico, especialmente, aos profissionais do Mato Grosso. Cumprimentos aos
professores, pelo Dia dos Professores, com o registro dos avanços alcançados no Governo Lula no tocante à educação. Alerta ao povo brasileiro
quanto às diferenças existentes nas propostas dos candidatos Dilma e
Serra, no que se refere às privatizações. DSF 19/10/2010 p. 47894.
• Discriminação à participação feminina na vida político-partidária
no Brasil. Defesa da reforma política. DSF 20/10/2010 p. 47946.
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• Comemoração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. DCN
21/10/2010 p. 2902.
• Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 446-A
e do Projeto de Lei do Senado 121/ 2007. DSF 22/10/2010 p. 48124.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Romeu Tuma.
DSF 27/10/2010 p. 48239.
• Designação dos Senadores Aloizio Mercadante e Eduardo Azeredo
para representarem o Senado Federal nas cerimônias fúnebres do ex-presidente da República Argentina, Néstor Kirchner. DSF 28/10/2010
p. 48276.
• Comparações acerca do tratamento diferenciado que teria sido dado
à Conab pelo Governo FHC e Lula. Cumprimentos ao Presidente
Lula pelo transcurso, hoje, de seu aniversário. DSF 28/10/2010 p.
48278.
• Considerações sobre o Fórum Conjunto de Legisladores de Pequim, que realizar-se-á de 6 a 8 de novembro de 2010, e que contará
com a participação de Sua Excelência. Reflexão sobre a formação
de profissionais em nosso País, com destaque para a experiência
desenvolvida pela Petrobras. DSF 30/10/2010 p. 48596.
• Retrospectiva histórica do crescente papel das mulheres como personagens ativas nas transformações políticas do Brasil, e registro da
importância que tem Dilma Rousseff nesse processo, como primeira
mulher eleita Presidente da República. DSF 4/11/2010 p. 48726.
• Relato da participação de Sua Excelência em evento realizado na
cidade de Tianjin, na China, sobre mudanças climáticas, promovido pela Globe Internacional, com a participação de Senadores e
Deputados do G-8 e do +5, composto por China, Índia, México,
África do Sul e o Brasil, oportunidade em que pontuou que o Brasil
possui duas legislações de proteção do meio ambiente: a Política
Nacional de Mudança do Clima e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. DSF 12/11/2010 p. 50219.
• Destaque para a necessidade de o Legislativo aprovar, ainda este ano,
os projetos que tratam do marco regulatório do pré-sal, tais como: o
que regulamenta o regime de partilha e o que cria o Fundo Social,
e os avanços econômicos e sociais que essas proposições poderão
representar para o Brasil. DSF 13/11/2010 p. 50457.
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• Considerações sobre a participação da mulher na política em nosso
País, com análise estatística comparativa entre os pleitos de 2006 e
2010. DSF 17/11/2010 p. 50586.
• Comemoração dos oitenta anos de criação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. DSF 19/11/2010 p. 51039.
• Homenagem aos grupos vítimas de discriminação e preconceito, o
povo negro e demais grupos de minorias. DSF 20/11/2010 p. 51132.
• A importância das emendas ao Orçamento Geral da União. Discussão, hoje, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do denominado bullying nas escolas. DSF 25/11/2010 p. 52290.
• Registro do transcurso, hoje, do Dia Internacional do Combate à
Violência Contra a Mulher e da Campanha dos 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, iniciada hoje e realizada
em todo o mundo, abordando a responsabilidade das sociedades e
dos Governos no reconhecimento, na prevenção e na erradicação
de todas as formas de violência contra as mulheres e na motivação
ao engajamento de cidadãos e cidadãs nesta luta. DSF 26/11/2010
p. 52927.
• Registro da participação de Sua Excelência em reunião de trabalho
da bancada do Mato Grosso, juntamente com o governador do Estado, para tratar dos assuntos da AGECOPA – Agência Executora
das Obras da Copa do Mundo no Pantanal e das emendas parlamentares a serem incorporadas ao Orçamento Geral da União. DSF
1o/12/2010 p. 54504.
• Saudações, pelo transcurso, ontem, do Dia do Evangélico. Referência à homenagem, ocorrida ontem, nesta Casa, pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Registro da comemoração
hoje do Dia Mundial de Combate à AIDS e dos avanços ao seu
combate no Brasil. DSF 2/12/2010 p. 54715.
• Considerações sobre a erradicação da fome no país, com base em
dados de recente pesquisa do IBGE, destacando as políticas públicas
adotadas pelo Presidente Lula para solucionar a questão e a perspectiva, segundo Sua Excelência, de que devam ser mantidas pela
Presidente eleita, Dilma Rousseff. DSF 3/12/2010 p. 55798.
• Concessão da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, em sua primeira premiação. DSF 22/12/2010 p. 60201.

PROPOSIÇÕES:

PRS 5/2003, de 27/2/2003 – Cria a Comissão de Direitos Humanos
e Questões de Gênero e dá outras providências.
RQS 49/2003, de 26/2/2003 – Requerem a convocação de Sessão
Especial Conjunta, no dia 12 de março de 2003, às 10 horas, para
Comemoração do Dia Internacional da Mulher, que transcorre anualmente no dia 08 de março.
PLS 51/2003, de 7/3/2003 – Define os crimes resultantes de discriminação ao portador do vírus HIV ou ao doente de AIDS, e dá outras
providências.
PRS 7/2003, de 12/3/2003 – Altera a redação do artigo 60 do Regimento Interno do Senado Federal. (Dispõe sobre a participação proporcional da representação feminina na eleição dos membros da Mesa
do Senado Federal).
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RQS 41/2003, de 24/2/2003 – Requer voto de pesar pelo falecimento
de Antônio de Pádua e Silva, jornalista mato-grossense, ocorrido no
dia 22 de fevereiro de 2003, com apresentação formal de condolências
à família do falecido.

RQS 142/2003, de 19/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 18 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, inserção
em ata de voto de profundo pesar, apresentação de condolências ao
Estado de Mato Grosso, à Cúria Metropolitana do Estado, Arcebispo
de Cuiabá, D. Bonifácio Piccinini pelo falecimento do Frei Quirino.
RQS 272/2003, de 29/4/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, §
2o, da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie e encaminhe no estrito termo do prazo constitucional de 30 dias, informações
sobre quais as relações existentes entre o Ministro da Fazenda e o
instituto identificado pelo jornalista Jânio de Freitas IETS (conforme
documento anexo).
PRS 14/2003, de 5/5/2003 – Cria espaço, no Senado Federal, para
exposição permanente das fotos das ex-senadoras.
RQS 345/2003, de 14/5/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, §
2o, da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216
e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Es443
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tado da Cultura, para que providencie e encaminhe projetos culturais
relacionados ao Fundo Nacional da Cultura – FNC, participação e
qualificação de pessoas jurídicas, em eventos culturais, além do montante dos recursos autorizados, para renúncia fiscal, pelo Ministério da
Fazenda, todas as informações referentes ao período de 1o de janeiro
de 2001 a 31 de dezembro de 2002. (Volume – IV)
PEC 39/2003, de 27/5/2003 – Altera o sistema constitucional de composição de Tribunais.
PRS 20/2003, de 30/5/2003 – Altera a Resolução no 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, e dá outras providências.
RQS 417/2003, de 4/6/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário, informações sobre qual a programação
estabelecida pelo INCRA para os assentamentos Boa Vista e Colorado
no município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso.
PLS 242/2003, de 18/6/2003 – 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, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4o do artigo 220 da Constituição Federal,
em relação à propaganda de medicamentos e terapias.
PLS 258/2003, de 27/6/2003 – Altera os artigos 125, 126, 131, II, e 132
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), para dispor sobre o sequestro de bens provenientes de ações
criminosas, acrescentando-lhe os artigos 144-A e 144-B, para introduzir
a indisponibilidade dos bens no rol das medidas assecuratórias, modificando, ainda, o caput do artigo 4o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998.
RQS 117/2003, de 18/3/2003 – Requerem, nos termos do artigo 199
do Regimento Interno do Senado Federal e com fundamento no artigo 2o da Resolução no 2, de 2001, a realização de Sessão Especial, no
dia 27 de março de 2003, às 10 horas, com a finalidade de conferir o
Diploma de Mulher-Cidadã Bertha Lutz às cinco mulheres escolhidas
pelo Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Berta Lutz, por terem
oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e
questões do gênero.
PLS 293/2003, de 22/7/2003 – Institui o ano de 2006 como Ano Nacional Santos Dumont.
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PLS 318/2003, de 7/8/2003 – Acrescenta § 2o ao artigo 928 da Lei no
5869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo
Civil. (Dispõe sobre a expedição do mandado liminar de manutenção
ou de reintegração de posse).
PLS 320/2003, de 7/8/2003 – Altera o artigo 9o da Lei no 8.019, de 11 de
abril de 1990, e o artigo 2o da Lei no 8.352, de 28 de dezembro de 1991,
autorizando o acesso dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, para fins de concessão do crédito rural.
PLS 330/2003, de 14/8/2003 – Altera a redação do artigo 45 da Lei no
8666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", para disciplinar
a aquisição de programas de computador pela Administração Pública.
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RQM 256/2003, de 30/7/2003 – Requer, nos termos do inciso II, a, do
Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para ausentar-se do País, no período de 13 a 18 de julho de 2003, com
a finalidade de participar de visita oficial à Estação Antártica Comandante
Ferraz, por ter sido convidada pelo Comando da Marinha do Brasil.

PLS 329/2003, de 14/8/2003 – Transforma a Estação Ecológica de
Anavilhanas, criada pelo Decreto no 86.061, de 2 de junho de 1981,
em Parque Nacional de Anavilhanas.
PLS 348/2003, de 19/8/2003 – Institui incentivo fiscal para doações
ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.
PLS 356/2003, de 21/8/2003 – Dispõe sobre limites de despesas de
custeio e manutenção do serviço de loterias, destina parte dos recursos
das loterias federais para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado
pela Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências.
RQS 954/2003, de 16/10/2003 – Requerem, nos termos do artigo 199
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial conjunta do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para comemorar o Dia
Internacional para Eliminação da Violência Contra a Mulher.
RQS 994/2003, de 23/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao jornalista Mino Carta e equipe, pela celebração dos nove
anos da revista Carta Capital, ocorrida no dia 20 de outubro de 2003 e
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pelos seus 43 anos de jornalismo vitoriosos, na direção da redação de
revistas como Veja, IstoÉ e Jornal da Tarde”.
RQS 993/2003, de 23/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de congratulações à família do poeta Vinicius de Moraes, pela disponibilização
na Internet de toda obra do poeta – poesia, prosa, crítica e cinema, letras
de música, biografia, tudo – coisa rara na Internet brasileira.
RQS 992/2003, de 23/10/2003 – Requer, nos termos do artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso aos jornalistas Maksuês Leite, Cláudio Moraes e equipe, pela
celebração dos dois anos de fundação do veículo de comunicação O
Documento, ocorrida no dia 22 de outubro de 2003, que por meio do
site www.odocumento.com.br, busca levar aos internautas as principais
notícias do cotidiano do estado do Mato Grosso.
RQS 1103/2003, de 11/11/2003 – Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento de Edézio Cardoso, médico anestesista mato-grossense, ocorrido no dia 10 de novembro de 2003, com apresentação formal de condolências à família do falecido.
PLS 463/2003, de 13/11/2003 – Obriga os provedores de hospedagem
da Rede Mundial de Computadores (internet) a fornecer relação das
páginas sob seu domínio, e dá outras providências.
RQS 155/2003, de 25/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Secretário
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, quanto
às providências que serão executadas por aquele órgão objetivando a
implementação do Projeto Fome Zero junto à população carente do
Estado de Mato Grosso.
RQS 156/2003, de 25/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 50 § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro
de Estado da Fazenda sobre recursos arrecadados por meio da CIDE
– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
RQS 157/2003, de 25/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, §
2o, da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações à Se446

RQS 180/2003, de 27/3/2003 – Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado da
Fazenda seja solicitado ao Secretário do Tesouro Nacional, no prazo
constitucional de 30 dias, informações sobre o montante da dívida
global do Estado de Mato Grosso para com a União.
PLS 140/2003, de 22/4/2003 – Altera o artigo 2o da Lei no 10.555,
de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições especiais para
o crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00 (cem reais), de
que trata a Lei Complementar no 110, de 20 de junho de 2001, e dá
outras providências.
PRS 11/2003, de 22/4/2003 – Altera a Resolução no 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e dá outras providências.
INS 1/2007 de 3/5/2007 - Sugere à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e, por seu intermédio, às Subcomissões de Resíduos Sólidos e de Aquecimento Global,
estudo conjunto de medidas legislativas para reduzir os impactos da
ação humano ao meio ambiente.
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nhora Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre parques nacionais
e reservas ecológicas no Estado do Mato Grosso.

INS 2/2007 de 3/5/2007 - Sugere à Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, por seu intermédio à Subcomissão de Trabalho Escravo que analise todas as matérias que tratam do tema e se
encontram em tramitação nesta Casa.
PEC 5/2004 de 5/2/2004 - Dá nova redação ao § 7o do art. 57 da Constituição Federal, com o objetivo de extinguir o pagamento de parcela
indenizatória em razão de sessão legislativa extraordinária.
PEC 39/2003 de27/5/2003 - Altera o sistema constitucional de composição de Tribunais.
PEC 52/2005 de 5/10/2005 - Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal, para acrescentar às hipóteses de expropriação de glebas
rurais a exploração de trabalho escravo ou infantil.
PEC 53/2005 de 5/10/2005 - Altera o art. 158 da Constituição Federal,
para estabelecer critério de rateio aos Municípios da receita do ICMS
incidente sobre operações relativas a energia elétrica gerada com a
utilização de recursos hídricos.
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PEC 90/2007 de 16/10/2007 - Modifica os arts. 31, 33, 49, 71 a 75,
84, 102, 103-B, 105, 130, 130-A, 161, 166 e 235 da Constituição Federal, para extinguir os Tribunais de Contas, os cargos de Ministro
e de Conselheiro dos Tribunais de Contas, e para criar as Auditorias
de Contas, subordinadas às Casas Legislativas como órgão técnico
de controle externo, bem como estabelece regras para a transição do
modelo de Tribunais de Contas para o de Auditorias de Contas.
PET 15/2006 de 1/8/2006 - Encaminha à Corregedoria Parlamentar
sua defesa com a íntegra de todos os documentos.
PLS 12/2005 de 16/2/2005 - Determina o emprego obrigatório da
flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas.
PLS 29/2005 de 23/2/2005 - Altera a Lei Complementar no 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação
e dá outras providências, de forma a restabelecer a sistemática de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
prevista na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
PLS 101/2006 de 24/4/2006 - Altera o art. 8o e acrescenta parágrafo ao
art. 9o da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961, de forma a dispor
sobre a composição do Conselho Nacional de Educação (CNE).
PLS 102/2006 de 24/4/2006 - Altera as Leis nos 3.268, de 1957, e 4.324,
de 1964, para dispor sobre o exame de proficiência dos médicos e dos
cirurgiões-dentistas.
PLS 103/2006 - 24/4/2006 - Altera a Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, para determinar a responsabilidade sucessória do adquirente,
a qualquer título, de empreendimento imobiliário.
PLS 114/2004, de 5/5/2004 - Altera dispositivos da Lei no 7.565, de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, de modo
a instituir indenização a passageiros em caso de excesso de reservas
em aeronave.
PLS 148/2005 de 4/5/2005 - Regulamenta as relações entre a Internet
e a propaganda eleitoral e dá outras providências.
PLS 151/2006 de 23/5/2006 - Altera o caput do art. 36 da Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990, para dispor que a mensagem publicitária
conterá a expressão “informe publicitário”.
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PLS 153/2006 de 23/5/2006 - Altera a Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências, para estabelecer o pagamento diretamente ao
trabalhador de créditos do FGTS no caso de contas vinculadas inativas.
PLS 154/2006 de 23/5/2006 - Dispõe sobre o pagamento, pelas sociedades cooperativas, da contribuição para o Programa de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), e dá
outras providências.
PLS 183/2005, de 23/5/2005 - Estabelece que os benefícios da Previdência Social sejam reajustados com o mesmo percentual aplicado
ao salário mínimo.
PLS 242/2003 de 18/6/2003 - Altera a Lei no 9294, de 15 de julho de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4o do artigo 220 da Constituição Federal,
em relação à propaganda de medicamentos e terapias.
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PLS 152/2006 de 23/5/2006 - Altera o art. 28 do Decreto-Lei no 986,
de 21 de outubro de 1969, para dispor sobre a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e análise de alimento e a obrigatoriedade da
determinação dos padrões de identidade e qualidade dos alimentos
da cesta básica nacional.

PLS 258/2003 de 27/6/2003 - Altera os artigos 125, 126, 131, II, e
132 do Decreto-Lei no 3689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), para dispor sobre o seqüestro de bens provenientes
de ações criminosas, acrescentando-lhe os artigos 144-A e 144-B, para
introduzir a indisponibilidade dos bens no rol das medidas assecuratórias, modificando, ainda, o caput do artigo 4o da Lei no 9613, de 3
de março de 1998.
PLS 293/2003 de 22/7/2003 - Institui o ano de 2006 como “Ano Nacional Santos Dumont”.
PLS 295/2007 de 30/5/2007 - Dispensa de pagamento de taxa de
inscrição em concursos públicos federais os postulantes a cargos ou
empregos públicos que tenham renda familiar per capita não superior
a meio salário mínimo.
PLS 304/2005 de 31/8/2005 - Altera o § 2o do art. 36 da Lei no 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para determinar a
remuneração do trabalho do preso pelas empresas conveniadas.
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PLS 305/2005 de 31/8/2005 - Altera o art. 5o da Lei no 8.894, de 21
de junho de 1994, fixando alíquota mínima para o imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários (IOF) nas hipóteses que menciona.
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PLS 306/2005 de 31/8/2005 - Determina o uso da linguagem inclusiva
para cargos na Administração Pública brasileira.
PLS 316/2004, de 8/11/2004 - Acrescenta dispositivo à Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades),
para declarar a inelegibilidade, em quaisquer outros Municípios do
mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na eleição
imediatamente anterior.
PLS 424/2008 de 7/11/2008 - Proíbe o fornecimento de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais.
PLS 463/2003, de 13/11/2003 - Obriga os provedores de hospedagem
da Rede Mundial de Computadores (Internet) a fornecer relação das
páginas sob seu domínio, e dá outras providências.
PLS 467/2007 de 14/8/2007 - Isenta dos impostos de importação e
sobre produtos industrializados os fornos cilíndricos verticais destinados à produção de carvão vegetal.
PLS 468/2007 de 14/8/2007 - Dispõe sobre a formação de recursos
humanos na área de saúde, nos termos do inciso III do art. 200 da
Constituição Federal.
PLS 51/2003, de 7/3/2003 - Define os crimes resultantes de discriminação ao portador do vírus HIV ou ao doente de AIDS, e dá outras
providências.
PLS 520/2003 de 13/12/2003 - Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional da Consciência Negra” e dá outras providências
PLS 529/2003 de17/12/2003 - Altera o parágrafo único do artigo 39
da Lei no 8213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, no que
concerne ao salário-maternidade devido à segurada especial.
PLS 682/2007 de 29/11/2007 - Modifica o art. 19 da Lei no 7.102
de 20 de junho de 1983, para garantir ao vigilante o recebimento de
adicional de periculosidade.
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PLS 684/2007 de 29/11/2007 - Acrescenta alínea ao inciso I do art.
1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, para tornar
inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem de suas funções até um ano
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos eletivos de exercer
essas atividades.
PLS 100/2006 de 24/4/2006 - Dispõe sobre a gratuidade dos atos de
registro, pelas associações de moradores, necessários à adaptação estatutária ao Código Civil e para fins de enquadramento dessas entidades
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
PLS 100/2009 de 23/3/2009 - Altera o caput do art. 136 da CLT, para
determinar que a concessão de férias será sempre precedida de consulta à pessoa empregada interessada.
PLS 128/2010 de 11/5/2010 - Confere ao Município de Sorriso, no
Estado de Mato Grosso, o título de Capital Nacional do Agronegócio.
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PLS 683/2007 de 29/11/2007 - Altera o art. 41 da Lei no 7.210, de 11
de julho de 1984, para garantir o direito de visita a presos sem distinção de gênero.

PLS 129/2010 de 11/5/2010 - Altera a Lei no 9.709, de 18 de novembro
de 1998, para estabelecer a possibilidade de subscrição eletrônica para
apresentação de projeto de lei de iniciativa popular.
PLS 148/2006 de 23/5/2006 - Acrescenta parágrafo único ao art. 86
da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”, para
determinar a detração no rito sumaríssimo.
PLS 149/2006 de 23/5/2006 - Altera os §§ 4o e 5o do art. 50 da Lei no
10.931, de 2 de agosto de 2004, para, nas ações judiciais que tenham
por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou
alienação imobiliários, tornar possível, sem o respectivo depósito, a
suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal, com fundamento na compensação de obrigações.
PLS 150/2006 de 23/5/2006 - Dispõe sobre a repressão ao crime organizado e dá outras providências.
PLS 154/2008 de 29/4/2008 - Acrescenta parágrafo ao art. 239 da Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para agravar a pena de notários e oficiais de registro que pratiquem
451

Senadora Serys Slhessarenko – MT

ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com
inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro.
PLS 157/2008 de 29/4/2008 - Altera a Lei no 8.004, de 14 de março
de 1990, que dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras providências e a Lei
no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a novação de
dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS; altera o Decreto-Lei no 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e as Leis nos 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá
outras providências.
PLS 158/2008 de 29/4/2008 - Dispõe sobre o seguro no arrendamento
residencial e imobiliário especial e dá outras providências.
PLS 159/2009 de 27/4/2009 - Altera a Lei no 5.859, de 11 de dezembro
de 1972, para dispor sobre multa por infração à legislação do trabalho
doméstico, e dá outras providências.
PLS 160/2009 de 27/4/2009 - Dispõe sobre a definição de Diarista.
PLS 161/2009 de 27/4/2009 - Altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, institui
o Plano de Custeio e dá outras providências, para dispor sobre a contribuição social do empregador e do empregado doméstico.
PLS 168/2006 de 30/05/2006 - Acrescenta o art. 1.815-A à Lei
n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, para
determinar, nos casos de indignidade, que o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória acarretará a exclusão imediata do herdeiro
ou legatário indigno, e dá outras providências.
PLS 169/2006 de 30/5/2006 - Acrescenta o art. 790-A à Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, para impedir
que autor, co-autor, ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa
deste, contra o segurado seja beneficiário da indenização, e dá outras
providências.
PLS 178/2006 de 1/6/2006 - Acrescenta artigo à Lei no 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, para explicitar a aplicação das normas do Código
de Defesa do Consumidor - Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
- às atividades do representante comercial autônomo.
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PLS 203/2008 de 20/5/2008 - Altera a Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, que “institui o novo Código Florestal”, para tornar obrigatório o inventário florestal digital.

PLS 221/2007 de 3/5/2007 - Modifica a Lei no 10.150, de 21 de
dezembro de 2000, a fim de limitar as operações de arrendamento
imobiliário ao ex-proprietário e ao ocupante de imóvel arrematado,
adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais.
PLS 23/2009 de 11/2/2009 - Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional
da Mulher Negra” e dá outras providências.
PLS 236/2007 de 8/5/2007 - Inscreve o nome de Maria Quitéria de
Jesus, no Livro dos Heróis da Pátria.
PLS 237/2007 de 8/5/2007 - Inscreve o nome de Ana Maria de Jesus
Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria.
PLS 24/2009 de 11/2/2009 - Acrescenta artigo à Lei no 10.233, de 5
de junho de 2001, que “Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres,
a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências”,
para assegurar direitos dos passageiros de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional.
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PLS 208/2006 de 6/7/2006 - Institui o dia 4 de dezembro como o
“Dia Nacional do Perito Criminal”.

PLS 25/2009 de 11/2/2009 - Acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, para aumentar o valor da penalidade administrativa
aplicável ao empregador que viole a obrigação de igualdade salarial
entre mulheres e homens.
PLS 250/2007 de 14/5/2007 - Dá nova redação ao art. 708 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 2003 (Código de Processo Civil), para
alterar a ordem dos mecanismos de satisfação do credor.
PLS 26/2009 de 11/2/2009 - Autoriza a criação do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Sinop, no Estado de Mato Grosso.
PLS 279/2006 de 17/10/2006 - Altera a Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996, quanto ao montante, critérios, prazos e
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condições de ressarcimento pela União aos Estados, Distrito Federal
e Municípios pela desoneração de ICMS incidente sobre exportação
de produtos primários e semi-elaborados, conforme previsto pelo art.
91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
PLS 283/2006 de 17/10/2006 - Dispõe sobre a elevação da pena prevista no art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), que trata da redução a condição análoga à de escravo.
PLS 29/2010 de 18/2/2010 - Altera o inciso V do art. 67 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e
bases da educação nacional, para limitar em vinte horas semanais o
tempo de dedicação do professor à interação com os educandos.
PLS 290/2006 de 1/11/2006 - Altera o art. 236 da Lei no 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a fim de permitir a prisão do
eleitor, por ordem judicial, acusado de praticar crime hediondo ou
crime doloso contra a vida, nos 5 dias que antecedem e nas 48 horas
posteriores às eleições.
PLS 291/2006 de 1/11/2006 - Altera a Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995 para conceder benefício no imposto de renda para empresas
que utilizem produtos de plástico biodegradável ou hidrossolúvel.
PLS 293/2007 de 30/5/2007 - Acrescenta parágrafos ao art. 37 da Lei
no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para dispor sobre publicidade.
PLS 294/2007 de 30/5/2007 - Inscreve o nome de Ana Néri no “Livro
dos Heróis da Pátria”.
PLS 296/2006 de 8/11/2006 - Altera dispositivos da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para autorizar a separação
e o divórcio extrajudiciais, por escritura pública.
PLS 296/2007 de 30/5/2007 - Altera o nome do “Livro dos Heróis da
Pátria” para “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria”.
PLS 30/2009 de 12/2/2009 - Dispõe sobre a proibição da extração, da
importação, do transporte, do armazenamento e da industrialização
do amianto e dos minérios e rochas que contenham silicatos hidratados, bem como a proibição da importação e da comercialização dos
produtos que os utilizem como matéria-prima.
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PLS 304/2007 de 6/6/2007 - Altera a Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, para afastar a incidência do ITR sobre as áreas rurais preservadas além do exigido para reserva legal.
PLS-305/2007 de 6/6/2007 - Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de células
solares fotovoltaicas.
PLS 308/2005 de 31/8/2005 - Altera a Lei no 9.998, de 17 de agosto
de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações para conceder preferência, no financiamento de
equipamentos de telecomunicações, a produtos que utilizem “software aberto”.
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PLS 300/2006 de 16/11/2006 - Acrescenta parágrafo único ao art. 3o
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Dispõe sobre a pena
pela não aceitação de matrícula de aluno portador de necessidades
especiais).

PLS 32/2009 de 2/6/2009 - Regulamenta os §§ 1o e 3o do art. 173 da
Constituição Federal, para instituir o estatuto jurídico da empresa
pública e da sociedade de economia mista que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação
de serviços, bem como de suas subsidiárias.
PLS 32/2009 de 12/2/2009 - Altera o art. 944 do Código Civil para
compatibilizar o padrão de indenização com o do país de origem do
agente causador do dano.
PLS 334/2010 de 22/12/2010 - Altera a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para dispor sobre a representação sindical dos Microempreendedores Individuais e dá outras
providências.
PLS 353/2005 de 6/10/2005 - Altera a Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992, para tornar mais célere o rito processual nela previsto.
PLS 357/2008 de 7/10/2008 - Dispõe sobre a liberdade de expressão
e dá outras providências.
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PLS 382/2008 de 14/10/2008 - Dispõe sobre a liberdade de expressão
e dá outras providências.
PLS 397/2009 de 8/9/2009 - Altera os artigos 14, 15, 16, 17 e 18 da
Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; altera
os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei no 3689, de 3 de outubro de 1941
e dá outras providências, para coibir e prevenir a discriminação no
curso do processo.
PLS 405/2005 de 6/12/2005 - Altera a Lei no 9.434, de 04 de fevereiro
de 1997 que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante e tratamento, para permitir o
transplante de órgãos de doadores anencéfalos.
PLS 411/2008 de 30/10/2008 - Dispõe sobre a compensação financeira
(royalties) devidos à União, Estados e Municípios, desvincula, até o
exercício de 2013, a aplicação dos recursos pertencentes à União de
que trata, nos termos do §1o do art.20 da Constituição Federal, quando
decorrente da exploração e concessão das águas, em especial as Usinas
Hidrelétricas e as Pequenas Centrais Elétricas, e dá nova redação ao
art.3o, revoga o art.4o, I, II e III, da Lei 7.990, de 28 de dezembro de
1989 e dá outras providências.
PLS 429/2007 de 2/8/2007 - Altera a Lei no 7.565, de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica), para instituir indenização aos passageiros
em caso de atraso ou cancelamento de voos.
PLS 431/2007 de 2/8/2007 - Dispõe sobre o uso da palavra “cancerígeno” em substituição às utilizadas para designar os produtos derivados
do tabaco.
PLS 451/2009 de 7/10/2009 - Altera o art. 6o do Estatuto do Desarmamento, para assegurar o porte de arma de fogo a integrantes das
carreiras de Institutos de Criminalística, de Identificação e de Medicina Legal.
PLS 452/2009 de 7/10/2009 - Suprime o Inciso VII do Parágrafo
3o do Art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências, para extinguir a dedução do INSS para o empregador
doméstico na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda e dá
outras providências.
PLS 453/2009 de 7/10/2009 - Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984, e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para
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estabelecer novas regras para a progressão de regime e livramento
condicional nos casos de reincidência em crime doloso contra a vida.

PLS 455/2009 de 7/10/2009 - Altera a Lei n.o 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, para inserir a cobertura da assistência domiciliar nos planos-referência.
PLS 457/2008 de 1/12/2008 - Dispõe que a ficha-proposta para abertura de conta de depósitos em instituição financeira deverá conter a
impressão digital do titular da conta.
PLS 458/2008 de 1/12/2008 - Altera o inciso II do artigo 49 da Lei
no 9.478, de 6 de agosto de 1997, dando nova distribuição de parcela
dos royalties referentes à lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em
plataforma continental.
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PLS 454/2009 de 7/10/2009 - Revoga o art. 225 do Código Penal, para
estabelecer que os crimes contra a liberdade sexual definidos nos arts.
213 a 218 do referido diploma legal serão processados mediante ação
pública incondicionada.

PLS 484/2009 de 28/10/2009 - Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos municípios, com o objetivo de compensar
eventuais reduções dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
PLS 485/2009 de 28/10/2009 - Determina a aplicação de critérios de
sustentabilidade ambiental às construções e às reformas de estádios,
arenas e quadras esportivas e altera o art. 12 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, para inserir dispositivo com a mesma finalidade.
PLS 498/2003 de 2/12/2003 - Altera o artigo 48 da Lei no 9394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para definir um prazo máximo para a deliberação sobre
revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.
PLS 50/2008 de 4/3/2008 - Regulamenta o disposto no artigo 153,
VII, da Constituição Federal, para instituir o Imposto sobre Grandes
Fortunas e dá outras providências.
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PLS 506/2009 de 10/11/2009 - Altera o art. 982 do Código de Processo Civil, para permitir o inventário e a partilha amigáveis pela rede
mundial de computadores.
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PLS 510/2009 de 10/11/2009 - Concede redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre atividades de reciclagem.
PLS 511/2009 de 10/11/2009 - Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Sorriso, no
Estado do Mato Grosso.
PLS 544/2009 de 3/12/2009 - Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior, para instituir a previsão de método de atualização
de saldo devedor mais favorável aos alunos financiados e a dispensa de
pagamento de prestações ou saldo devedor nos casos que especifica,
e dá outras providências.
PLS 548/2009 de 8/12/2009 - Altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto
de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria
o Conselho Nacional de Imigração, para eliminar a necessidade do
visto temporário para os empregados estrangeiros de navio de turismo
estrangeiro, quando em águas brasileiras.
PLS 549/2009 de 8/12/2009 - 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 a percepção de seguro-desemprego, independentemente de inscrição no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
PLS 550/2009 de 8/12/2009 - Inscreve o nome de Clara Camarão, no
Livro dos Heróis da Pátria.
PLS 551/2009 de 8/12/2009 - Altera o art. 41 da Lei no 11.340, de
agosto de 2006, para explicitar através da menção direta aos institutos
despenalizadores não passíveis de aplicação nas hipóteses de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
PLS 552/2009 de 8/12/2009 - Acrescenta a Seção VI-A ao Capítulo I
do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre
as atividades sob radiação solar a céu aberto.
PLS 553/2009 de 8/12/2009 - Inscreve o nome de Jovina Alves Feitosa, no Livro dos Heróis da Pátria.
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PLS 62/2010 de 11/3/2010 - Acrescenta § 5 o ao art. 110 da Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de1973 (Lei de Registros Públicos), a fim
de facilitar a substituição, no registro civil do filho, do nome dos pais
alterado em virtude do casamento ou de sua dissolução ou separação
judicial, bem como pela formação da união estável ou sua dissolução.
PLS 674/2007 de 28/11/2007 - Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Penal, para determinar a obrigatoriedade
da separação de homens e mulheres em estabelecimentos penais.
PLS 689/2007 de 30/11/2007 - Acrescenta parágrafos aos arts. 213
e 214 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, e ao art. 9o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para definir
o crime de pedofilia como circunstância qualificadora, e dá outras
providências.
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PLS 578/2009 de 17/12/2009 - Altera a Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências, para determinar a reserva de assentos
especiais nos sistemas de transporte para as pessoas com obesidade
mórbida.

PLS 693/2007 de 5/12/2007 - Altera a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para modificar o traçado da
BR-251.
PLS 694/2007 de 5/12/2007 - Altera a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para modificar o traçado da
BR-242.
PLS 99/2006 de 24/4/2006 - Altera a Lei Complementar no 70, de 30
de dezembro de 1991, de modo a isentar as cooperativas de crédito da
Contribuição para a Seguridade Social (COFINS).
PRN 1/2004 de 20/1/2004 - Institui o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho
de Jornalismo.
PRS 1/2004 de 19/1/2004 - Dá o nome de Arquivo Cora Coralina ao
Arquivo do Senado Federal.
PRS 2/2004 de 19/1/2004 - Dá o nome de Edifício Carlota Queiroz
ao Anexo I do Senado Federal.
PRS 20/2003 de 30/5/2003 - Altera a Resolução no 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e dá outras providências.
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PRS 31/2006 de 24/4/2006 - Altera a Resolução no 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e dá outras providências.
PRS 17/2007 de 3/04/2007 - Institui o Programa Carbono Zero para
neutralizar as emissões de carbono geradas pelo Senado Federal.
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PRS 18/2007 de 3/4/2007 - Institui o Grupo Parlamentar Brasil-México.
PRS 32/2006 de 24/4/2006 - Altera o Regimento Interno do Senado
Federal para vedar a realização simultânea de mais de três reuniões de
comissões permanentes ou temporárias.
PRS 33/2007 de 6/6/2007 - Institui o Programa de Estágio-Visita de
curta duração no Senado Federal.
PRS-4/2009 de 11/2/2009 - Altera a Resolução no 2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, para modificar o prazo
de indicação de candidatas e a periodicidade de entrega do Diploma.
PRS-81/2005 de 26/10/2005 - Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Áustria.
PRS-81/2007 de 29/11/2007 - Dá nova redação ao art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal para regulamentar a apreciação do
Senado Federal sobre a escolha de autoridades.
RQM 256/2003 de 30/7/2003 - Requer, nos termos do inciso II, “a”,
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para ausentar-se do País, no período de 13 a 18 de julho de
2003, com a finalidade de participar de visita oficial à Estação Antártica “Comandante Ferraz, por ter sido convidada pelo Comando da
Marinha do Brasil”.
RQN 0SN/2006 de 2/3/2006 - Requer, nos termos do Art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial, conjunta do
Congresso Nacional no dia 09 de março de 2006 às 10:00 horas, a ser
realizada no Plenário do Senado Federal, para Comemoração do Dia
Internacional da Mulher e agraciamento das vencedoras do Diploma
da Mulher Cidadã Bertha Lutz.
RQN 106/2008 de 12/5/2008 - Requerem, nos termos do Art. 199
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta, no
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RQN 3/2008 de 28/2/2008 - Requerem, nos termos do Art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial, conjunta do
Congresso Nacional no dia 11 de março de 2008, às 10:00 horas, a
ser realizada no Plenário do Senado, para Comemoração do Dia Internacional da Mulher e agraciamento das vencedoras do Diploma da
Mulher Cidadã Bertha Lutz.
RQN 33/2007 de 11/9/2007 - Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53 do
Regimento Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta a ser
realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 22 de novembro de 2007, às 10:00 horas, para comemoração do Dia Internacional
para Eliminação da Violência contra a Mulher.
RQS 5/2006 de 16/1/2006 - Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso À Dra. Verônica Michelle Bachelet Jeria, pela vitória nas eleições
Presidenciais no Chile, tornando-se a primeira mulher a assumir o
comando do Executivo Chileno.
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Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 5 de junho de 2008, às 10
horas da manhã, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

RQS 7/2004 de 19/1/2004 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do pecuarista Moacir Pires de Miranda, um
dos fundadores do município de Jaciara e pai do Secretário de Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso, Moacir Pires de Miranda Filho,
ocorrido no dia 18 de janeiro de 2004, com apresentação formal de
condolência à família do falecido.
RQS 7/2008 de 7/2/2008 - Requer, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do presidente da Conferência Nacional dos Bispos
(CNBB), em Mato Grosso, Bispo de Guiratinga Sebastião Assis de
Fugueiredo, com apresentação formal de condolências à CNBB de
Mato Grosso.
RQS 8/2004 de 19/1/2004 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Senhor Francisco de Souza, ocorrido no
dia 18 de janeiro de 2004, com apresentação formal de condolências
à família do falecido.
461

Senadora Serys Slhessarenko – MT

RQS 35/2005 de 16/2/2005 - Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do Padre Firmino Pinto Duarte Filho, ocorrido no dia 9 de fevereiro
de 2005.
RQS 37/2005 de 16/2/2005 - Requer, nos termos do artigo 55, inciso
III, da Constituição Federal e do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para integrar missão oficial de oitiva do
Senhor Arcanjo Ribeiro na cidade de Montevidéu, Uruguai, integrando comitiva da CPMI do Banestado, informando que estará ausente
do País no período de 15 a 17 de fevereiro de 2005.
RQS 40/2005 de17/2/2005 - Requer a realização de Sessão Especial
conjunta do Congresso Nacional no dia 10 de março de 2005, às 10:00
horas, para comemoração do Dia Internacional da Mulher e agraciamento das vencedoras do Diploma da Mulher Cidadã Bertha Lutz.
RQS 54/2005 de 21/2/2005 - Requer, nos termos do art. 55, inciso
III, da Constituição Federal, e do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para representar o Senado na 49a Sessão
da Comissão Jurídica e Social da Mulher - CSW, da Organização das
Nações Unidas - ONU, no período de 28 de fevereiro a 4 de março
de 2005.
RQS 1005/2006 de 3/10/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso à Associação dos Amigos Do Livro Matogrossense - ALIMEMTO pela coordenação da Literamérica - Feira Latino Americana do
Livro 2006 e pela homenagem à Escritora Nélida Piñon.
RQS 1007/2006 de 3/10/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Profa Maria Aparecida Barbosa
Carneiro, pela realização do Mini-Curso “Violência contra a mulher”,
no dia 4 de setembro de 2006.
RQS 1083/2008 de 09/09/2008 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso a atleta paraolímpica matogrossense Jerusa Geber pela participação nos 100 metros rasos da categoria T11 nas paraolimpíadas de
Pequim, na madrugada de 9 de setembro de 2008.
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RQS 1103/2003, de 11/11/2003 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento de Edézio Cardoso, médico anestesista mato-grossense, ocorrido no dia 10 de novembro de 2003, com apresentação formal de condolências à família do falecido.
RQS 1108/2008 de 09/09/2008 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao atleta paraolímpico matogrossense Lucas Prado pela conquista da medalha de Ouro nos 100 metros rasos da categoria T11 nas
paraolimpíadas de Pequim, no dia 09 de setembro de 2008.
RQS 1168/2004, de 18/08/2004 - Requer, com fulcro no artigo 218,
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 7 de agosto de 2004, do advogado e empresário Dr. Nazir Bucair, na cidade de Cuiabá no Estado
de Mato Grosso, com apresentação formal de condolências à família.
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RQS 1102/2004, de 8/7/2004 - Requer, nos termos do artigo 218,
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 30 de junho de 2004, do
radialista Eduardo Rueda Saraiva Filho, com apresentação formal de
condolências à família do falecido e à comunidade de radialistas e
comunicadores mato-grossenses.

RQS 1169/2004, de 18/8/2004 - Requer, com fulcro no artigo 218,
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 14 de agosto de 2004, em
Cuiabá, aos 89 anos, do ex-deputado estadual e advogado emérito da
Ordem dos Advogados de Mato Grosso Dr. Sebastião de Oliveira,
mais conhecido como Doutor Paraná, com apresentação formal de
condolências à família, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e à
OAB/MT.
RQS 117/2003 de 18/3/2003 - Requerem, nos termos do artigo 199 do
Regimento Interno do Senado Federal e com fundamento no artigo
2o da Resolução no 2 de 2001, a realização de Sessão Especial, no dia
27 de março de 2003, às 10:00 horas, com a finalidade de conferir o
Diploma de Mulher – Cidadã Bertha Lutz às 5 mulheres escolhidas
pelo Conselho do Diploma Mulher - Cidadã Berta Lutz, por terem
oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e
questões do gênero.
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RQS 1175/2003, de 20/11/2003 - Requer, nos termos do artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento de Milton Francisco, ocorrido em 16 de novembro de 2003, ex-vereador e líder do Partido dos Trabalhadores em
Rondonópolis, com apresentação formal de condolências à Câmara
Municipal, Partido dos Trabalhadores e à família do falecido.
RQS 12/2004, de 20/1/2004 - Solicita que, sobre o Projeto de Resolução do Senado no 66, de 2003, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de
Educação.
RQS 1230/2007 de 23/10/2007 Requer, nos termos do art. 223 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
censura ao juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1a Vara Criminal
e de Menores de Sete Lagoas/MG, pela falta de ética e compromisso
moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares contra homens que
agrediram ou ameaçaram suas companheiras.
RQS 1302/2004, de 15/10/2004 - Requer, com fundamento no art.
215 do Regimento Interno do Senado Federal, seja instituída, no âmbito do Senado Federal, a Semana de Ciência e Tecnologia, a ser celebrada anualmente no mês de outubro, com o objetivo de mobilizar a
população brasileira para questões científicas, enfatizando o papel da
Ciência no nosso dia-a-dia e demonstrando a sua importância para a
saúde e o desenvolvimento do País.
RQS 1330/2004, de 21/10/2004 - Requerem, nos termos do artigo 199
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados para comemorar o Dia
Internacional para Eliminação da Violência contra a Mulher.
RQS 1354/2007 de 20/11/2007 - Requerem, com fulcro no artigo
218 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
voto de pesar e apresentação formal de condolências à família, pelo
falecimento da senhora Helena Northfleet, mãe da Excelentíssima
Ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal - STF, ocorrido
dia 20 de novembro de 2007, em Brasília.
RQS 1369/2007 de 26/11/2007 - Requerem, nos termos do art. 75 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art 58, da
Constituição Federal, a criação de Comissão Especial para Acompanhar as investigações sobre a situação de mulheres presas em cadeias
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RQS 141/2004 de 10/2/2004 - 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 ocorrido
no dia 4 de fevereiro de 2004, da escritora Hilda Hist.
RQS 1455/2005 de 13/12/2005 - Requer, com fulcro no artigo 218, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 13 de dezembro de 2005, da
servidora pública aposentada Adélia Cecília Menezes Naves, esposa do
ex-presidente e atual ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
Nilson Naves, com apresentação formal de condolências à família.
RQS 1513/2004, de 2/12/2004 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso à Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e ao presidente da Eletronorte, Roberto Garcia Salmeron, pela inauguração no
dia 25 de novembro de 2004, de quatro turbinas da obra de ampliação
da usina de Tucuruí, no Pará.
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públicas brasileiras, com vistas a analisar os problemas ocorridos no
Pará e em outros Estados brasileiros onde fatos semelhantes ocorreram
e continuam a ocorrer, Composta por 4 Senadores, com alternância
de sexos, pelo prazo de 90 dias.

RQS 1523/2004, de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 6 de dezembro de 2004, do
Procurador do Estado Carlos Antônio De Almeida Melo, aos 53 anos,
tendo exercido as funções de Procurador-Geral, Subprocurador-Geral
e Professor da Universidade Federal de Mato Grosso, com apresentação formal de condolências à família do falecido.
RQS 1524/2004, de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Juiz Federal Julier Sebastião da Silva, e o Prefeito Municipal de Sinop Nilson Leitão, pela abertura oficial, hoje, às 18 horas, da
Justiça Federal Especial Itinerante em Sinop, com apresentação formal
de aplauso à Justiça Federal em Cuiabá.
RQS 1527/2004, de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto
de aplauso ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo
Votorantin, Antônio Ermírio de Moraes, pela desistência da construção de uma usina hidrelétrica no Salto das Nuvens, no Rio Sepotuba,
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bacia do Pantanal, área reservada para implementação do complexo
de geração de energia do grupo, e que agora, será transformada numa
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.
RQS 1528/2004, de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso à Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, pela instalação de
Comissão Tripartite do Meio Ambiente no Estado de Mato Grosso,
composta por representantes do Ministério e órgão estadual e municipal, com o objetivo primordial de promover a gestão compartilhada
do meio ambiente.
RQS 167/2004 de 17/2/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso aos economistas Humberto Tannús Júnior e Pedro Moreira
Filho, presidente respectivamente, e demais membros dirigentes pelas
suas posses no Conselho Federal de Economia, que ocorrerá no da
12 de fevereiro de 2004.
RQS 168/2004 de 17/2/2004 - Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao Ministro da Defesa, José Viegas Filho, os comandantes das
três Forças Armadas e ao Capitão-de-mar-e-guerra Antônio da Costa
Guilherme, chefe da Estação Comandante Ferraz, que completou 20
anos de presença brasileira na Antártica, ocorrido no dia 7 de fevereiro
de 2004.
RQS 1756/2003 de 23/12/2003 - Requer, com fulcro no artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Ponce de Arruda Müller,
viúva do primeiro interventor de Mato Grosso, Júlio Müller, ocorrido
no dia 17 de dezembro de 2003, com apresentação formal de condolências à família do falecido.
RQS 1758/2003 de 23/12/2003 - Requer, com fulcro no artigo 222
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
voto de aplauso ao advogado Francisco Faiad e demais membros
dirigentes pela posse como Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB, seccional de Mato Grosso, ocorrida no dia 12 de
dezembro de 2003.
RQS 184/2004 de 1/3/2004 - Requer a convocação de Sessão Especial
conjunta do Congresso Nacional, no dia 09 de março de 2004, às 10:00
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RQS 235/2005 de 5/4/2005 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal e do art. 40, § 1o, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para participar do Segundo Fórum
Sub-Regional sobre “A liderança feminina para o fortalecimento da
governação democrática” no período de 06 a 08 de abril de 2005, em
Buenos Aires, na Argentina, informando que estará ausente do País
no período de 05 a 09 de abril de 2005.
RQS 296/2004 de 15/3/2004 - Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso à EMBRAPA, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura,
pelo recente lançamento da Rede de Software Livre para Agropecuária,
a Agrolivre.
RQS 320/2005 de 20/4/2005 - Requer, nos termos do art. 50, § 2o, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de
Estado da Fazenda, referentes à CIDE - Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico.
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horas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e agraciamento
das vencedoras do Diploma da Mulher Cidadã Bertha Lutz.

RQS 321/2005 de 20/4/2005 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao procurador PAULO PRADO pela sua posse no cargo de
procurador geral de Justiça em Mato Grosso.
RQS 329/2004 de 18/3/2004 - Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário pedido de informações, no
estrito termo do prazo constitucional de 30 dias, sobre as comunidades
remanescentes dos quilombos identificados no território do Estado
de Mato Grosso, cronograma de concessão de títulos e a previsão de
recursos orçamentários para o cumprimento do disposto no artigo 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
RQS 330/2004 de 18/3/2004 - Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, pela criação do Banco Popular do Brasil, para pôr em prática a estratégia de
microfinanças, modalidade de crédito que vem atendendo um amplo
segmento de clientes até então excluído do sistema bancário.
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RQS 404/2004 de 6/4/2004 - Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sociólogo Octávio Ianni, ocorrido
no dia 4 de abril de 2004, Professor emérito da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), com apresentação formal de condolências
à reitoria da Unicamp.
RQS 410/2007 de 26/04/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento do
professor Lenilson Chaves, ocorrido no dia 20 de abril de 2007, em
Campos.
RQS 411/2004 de 06/04/2004 - Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, “a”, 216
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitados ao
Ministro de Estado da Fazenda, através do Presidente do Banco do
Brasil, no estrito termo do prazo constitucional de 30 dias, esclarecimentos sobre queixa de ex-funcionários da instituição, relativo a
criação pela PREVI de plano para aposentados e funcionários da ativa,
intitulado Plano de Ajuste - NOVA CLARIM (Carteira Imobiliária),
que possibilita baixar os valores dos saldos devedores com capital de
risco próprio e rever prestações para valores reais e compatíveis, excluindo os ex-funcionários incluídos nos PDVs .
RQS 417/2003 de 4/6/2003 - Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário, informações sobre qual a programação
estabelecida pelo INCRA para os assentamentos Boa Vista e Colorado
no município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso.
RQS 465/2004 de 22/4/2004 - Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao
Ministro de Estado da Fazenda para que, através do Presidente da Caixa Econômica Federal, no estrito termo do prazo constitucional de 30
dias, encaminhe esclarecimentos sobre a linha de crédito destinada à
população de baixa renda e a microempreendedores, modalidade obrigatória de empréstimo dos bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira comercial, Caixa Econômica Federal, bem como as cooperativas de crédito de pequenos empresários, e outras micro instituições.
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RQS 503/2004 de 28/4/2004 - Requer, nos termos Regimentais e com
fulcro no § 1o do Artigo 2o da Resolução no 84, de 1996, seja submetida
à deliberação da Mesa Diretora do Senado Federal, solicitação para
impressão da obra “30Anos de Luta, a Ferrovia Senador Vuolo Chega
em Mato Grosso”, como parte integrante da coleção “Grandes Vultos
que Honraram o Senado”, conforme sugestão contida nos autos do
Processo no 003468/04-6.
RQS 511/2004, de 29/4/2004 - Requer, nos termos do art. 74, I, e
demais disposições pertinentes do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma Comissão Especial Temporária, composta por
um representante de cada um dos partidos políticos com representação
no Senado Federal, destinada a planejar e coordenar a execução da
programação referente às comemorações pelo Ano da Mulher - 2004,
instituído pela Lei no 10745, de 2003.
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RQS 467/2004 de 26/4/2004 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Professor Sérgio Amadeu, pelo desenvolvimento do projeto e
implementação da 1a Semana de Capacitação e Desenvolvimento em
Software Livre, que ocorrerá de 26 a 30 de abril de 2004.

RQS 536/2004, de 5/5/2004 - Requer, nos termos do § 2o do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, seja solicitado ao Ministro
de Estado dos Transportes para que este providencie e encaminhe, no
estrito termo do prazo constitucional de trinta dias informação sobre
o critério de pagamento adotado pelo Ministério dos Transportes e
DNIT e se está de conformidade com os dispositivos de cronologia
da Lei 8666, de 21 de junho de 1993.
RQS 551/2005, de 23/5/2005 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Jornalista e Historiador Pedro Rocha Jucá pelo aniversário
de circulação e manutenção na internet do site Varanda Cuiabana,
primeiro periódico virtual da cultura mato-grossense, ocorrido em
14 de fevereiro de 2005, que pode ser acessado, de qualquer parte do
mundo, através do endereço eletrônico. http://www.diariodecuiaba.
com.br/Especial/Varanda.
RQS 552/2005, de 23/5/2005 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
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aplauso ao Jornalista Alberto Dines pelo duplo aniversário do Observatório da Imprensa, que está presente na internet há 9 anos e há
7 anos na versão televisionada, e que agora se prepara para mais um
desafio, a versão radiofônica.
RQS 561/2005, de 24/5/2005 - Requer, nos termos do Art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, a realização de Sessão
Especial conjunta do Congresso Nacional no dia 9 de junho de 2005,
às 10:00 horas, para Comemoração do “Dia Internacional do Meio
Ambiente”.
RQS 60/2005 de 22/2/2005 - Requer, nos termos do art . 74, I, e demais disposições pertinentes, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de uma Comissão Especial Temporária, composta de sete
membros e igual número de suplentes, respeitada a proporcionalidade
partidária, destinada a planejar e coordenar a execução das atividades
referente às comemorações pelo Ano Internacional da Mulher Latino-Americana - 2005, instituído pelo Parlamento Latino-americano. O
prazo de encerramento dos trabalhos da Comissão Temporária do Ano
Internacional da Mulher Latino-americana será, no máximo, o dia 31
de dezembro de 2005.
RQS 632/2004, de 24/5/2004 - Requer, nos termos do artigo 218,
inciso VII, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata
de voto de pesar pelo falecimento prematuro, dia 23 de maio de 2004,
em Cuiabá, aos 27 anos, do empresário Jaime Veríssimo de Campos
Junior, com apresentação formal de condolências à família.
RQS 646/2004, de 25/5/2004 - Requer, com base no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Aplauso aos jornalistas da ABI: Maurício Azedo (Presidente), Milton Temer,
Aristélio Andrade, Domingos Meireles, João Máximo, Fichel David
Chargel, Joseti Marques, Carlos Alberto de Oliveira, Berta Nutels,
Cícero Sandroni, José Gomes Talarico, Jesus Antunes, Chico Caruso
e aos demais membros eleitos e empossados na direção da Associação
Brasileira de Imprensa, para mandato no período 2004-2007.
RQS 649/2004, de 25/5/2004 - Requer, nos termos do inciso II, “a”,
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para representar o Senado na abertura do 5o Congresso
Brasileiro de Câmaras Municipais, em Belo Horizonte no dia 1o de
junho de 2004.
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RQS 715/2004, de 8/6/2004 - Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do médico cardiologista, Dr. Carlos Pompilio
Schimith, ocorrido no dia 03 de junho de 2004, na cidade de Cruz
Alta/RS, com apresentação de condolências à família.
RQS 744/2004, de 15/6/2004 - Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento ocorrido no dia 10 de junho de 2004 da compositora Rosinha de Valença, com apresentação formal de condolências
à Maria das Graças Canellas, irmã da falecida, e às diretorias da Escola
de Samba Unidos do Combota e da banda da Sociedade Musical
Progresso de Valença.
RQS 745/2004, de 15/6/2004 - Requer, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso à diretora executiva da AGENDE Ações em Gênero Cidadania
e Desenvolvimento, Marlene Libardoni e ao representante da Organização dos Estados Americanos (OEA), Nelson Da Franca Ribeiro
Dos Anjos, pelos 10 anos da adoção da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção
de Belém do Pará.
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RQS 650/2004, de 25/5/2004 - Requer nos termos do inciso II, “a”,
do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para representar o Senado no 5o Fórum Internacional Software
Livre, em Porto Alegre no dia 3 de junho de 2004.

RQS 746/2004, de 15/6/2004 - Requer, nos termos do artigo 50, § 2o
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro
de Estado da Fazenda, atinentes ao aumento do salário mínimo e ao
Orçamento Geral da União de 2004.
RQS 907/2005 de 18/8/2005 - Requerem, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão solene,
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 1006/2006 de 3/10/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso a Sra. CLARICE VERAS, Coordenadora do Prêmio SEBRAE
Mulher Empreendedora 2006 lançado no último dia 2 de Setembro,
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em Cuiabá, durante a 18a Convenção da Federação das Associações de
Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW) - Confam.
RQS 1008/2006 de 3/10/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Prefeito de Salvador, Sr. João Henrique, pela criação do
Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (Fiema) e pelo lançamento do
Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), no último
dia 30 de agosto de 2006.
RQS 1009/2006 de 3/10/2006 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Dra. Ana
Maria Gonçalves Louzada, Juíza da 1a Vara de Família de Brasília, por
ter concedido no último dia 31 de agosto de 2006 sentença favorável
para retificação do nome do autor da ação, com a conseqüente alteração de sexo no registro, de feminino para masculino.
RQS 1043/2009 de 20/8/2009 - Requer, que o Projeto de Lei do Senado no 237, de 2008, seja apreciado, também, pela Comissão de Desenvolvimento Regional- CDR.
RQS 1045/2007 de 11/9/2007 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso à Sra. Vânia Horner De Almeida, por ter sido eleita uma das
dez educadoras nota dez do Brasil em 2007, premiação concedida pela
Revista Nova Escola.
RQS 1046/2007 de 11/9/2007 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso, encaminhado por escrito, ao Desembargador Paulo Lessa,
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela instalação da
Ouvidoria Geral da Justiça.
RQS 1047/2007 de 11/9/2007 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Fórum Municipal de Políticas para GLBT - Vitória/ES,
pela organização do II Manifesto do Orgulho GLBT de Vitória/ES,
realizada no 09 de setembro de 2007.
RQS 1094/2005 de 5/10/2005 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Reitor Paulo Speller e ao Professor Domingos Tabajara
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de Oliveira Martins pelo Jubileu de Prata da Faculdade de Ciência
Médicas da UFMT.

RQS 1131/2006 de 16/11/2006 - Requerem, nos termos do Art. 199
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o Art. 53
do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta a ser
realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 30 de novembro de 2006, às 10:00 horas, para comemoração do Dia Internacional
para Eliminação da Violência Contra a Mulher.
RQS 1196/2005 de 26/10/2005 - Requer, nos termos do art. 218, do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento da escritora cuiabanaTereza Albues, aos 69 anos
na cidade de Nova York, Estados Unidos, com apresentação formal
de condolências à família.
RQS 1197/2005 de 26/10/2005 - Requer, nos termos do art. 218, do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento,
aos 92 anos de idade, de ROSA PARKS, ícone dos direitos humanos
nos Estados Unidos.
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RQS 1126/2005 de 6/10/2005 - Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do ativista do movimento GLBT Adamor Guedes, ocorrido no dia 28
de setembro de 2005.

RQS 1199/2009 de 10/9/2009 - Requer que o Projeto de Resolução
no 11, de 2009, passe a tramitar em conjunto com o Projeto de Resolução no 33, de 2007.
RQS 1201/2005 de 26/10/2005 - Requer, com fundamento no art.
218 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo
falecimento do ativista do movimento GLBT Cláudio Alves dos Santos, que seja comunicado ao companheiro, ao Centro de Referência
Contra a violência e Discriminação ao Homossexual e Disque Defesa
Homossexual (CERCONVIDH-DDH), no Rio de Janeiro.
RQS 1225/2005 de 1/11/2005 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso a Jornalista Mírian Leitão pelo recebimento quinta-feira à
noite da Universidade de Columbia, em Nova York, o prêmio Maria
Moors Cabot, um dos mais importantes dos Estados Unidos.
RQS 1236/2005 de 1/11/2005 - Requerem, nos termos do art. 199
do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o art. 53
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do Regimento Comum, a realização de Sessão Especial Conjunta do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no dia 23 de novembro
de 2005, para comemorar o Dia Internacional para Eliminação da
Violência Contra a Mulher.
RQS 125/2010 de 25/02/2010 - Tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara no 180, de 2008, com o Projeto de Lei da Câmara no
129, de 2009
RQS 1253/2006 de 12/12/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao Professor Alcides Teixeira Da Silva, eleito presidente da
ADUFMAT - Associação dos Docentes da Universidade Federal de
Mato Grosso, para o biênio 2006-2008.
RQS 1254/2006 de 12/12/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao Dr. Francisco Anis Faiad, reeleito presidente da Ordem
dos Advogados Seccional Mato Grosso, OAB/MT.
RQS 1278/2006 de 14/12/2006 - Requer, com fulcro nos arts. 39 e 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se
do País, no período de 06 a 22 de janeiro de 2007, para representar esta
Casa em visita à República Popular da China, integrando a comitiva
de membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
RQS 1355/2008 de 11/11/2008 - Requer, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 9 de novembro de 2008, do
Senhor José Maia De Andrade - Jota Maia, um dos mais importantes
jornalistas de Mato Grosso, com apresentação formal de condolências
à família.
RQS 1370/2007 de 26/11/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 26 de novembro 2007, em
Cuiabá, do ex-Deputado, Renê Barbour, com envio de condolências
à família.
RQS 1371/2007 de 26/11/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento do Presidente do PT Municipal de Sinop
Carlos Alberto Castanho Choltão, com apresentação formal de condolências à família.
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RQS 1404/2007 de 5/12/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 03 de dezembro de 2007, no
Rio de Janeiro, da ex-Deputada Estadual Heloneida Studart, Pioneira
do movimento feminista e fundadora do PT, com apresentação formal
de condolências à família.
RQS 1470/2005 de 14/12/2005 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao presidente da Associação dos Docentes da Universidade
Federal de Mato Grosso (Adufmat) Carlos Alberto Eilert e demais
membros da diretoria pela reincorporação dos 28,86% aos salários dos
professores obtida judicialmente no Superior Tribunal de Justiça-STJ
no final do mês passado.
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RQS 1390/2007 de 28/11/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de Voto de
Pesar pelo falecimento de forma brutal da Pró-Reitora do Campus de
Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso, Soraiha Lima
Miranda, do Professor do Departamento de Zootecnia, Alessandro
Luis Fraga, e do Prefeito do Campus, Luiz Mauro Pires Russo, com
apresentação formal de condolências às famílias e à UFMT.

RQS 1525/2004 de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão Pinto,
pela instalação ocorrida, ontem, da agência do Banco do Brasil, instalada em frente ao Palácio Paiaguás, no Centro Político Administrativo,
que, pela sua localização estratégica, irá beneficiar não só os servidores
do Executivo, mas também os servidores do Judiciário e do Tribunal
de Contas do Estado do Mato Grosso - TCE.
RQS-1526/2004 de 7/12/2004 - Requer, com fulcro no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Diretor-Presidente da Eletronorte, Roberto Garcia Salmeron, pelo sucesso do Programa Luz Para Todos, que vem promovendo
a universalização do acesso e uso de energia elétrica, com pleno êxito
no Estado de Mato Grosso e no nosso País.
RQS 1611/2004 de 15/12/2004 - Requer, nos termos do artigo 55, inciso III, da Constituição Federal, e do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para participar, em Buenos Aires, da
10a Conferência de Las Partes (COP-10) Convenção - Quadro das
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Nações Unidas sobre Mudança do Clima, informa que se ausentará
do País no período de 10 a 14 de dezembro de 2004.
RQS 1637/2009 de 9/12/2009 - Requer, nos termos dos artigos 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se
do País, no período de 13 a 16 de dezembro de 2009, para participar
da 15a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP 15, em Copenhague, Dinamarca.
RQS 2/2009 de 5/2/2009 - Requer, nos termos do Art. 218, inciso
II, combinado com os arts. 219, 220 e 221 do Regimento Interno do
Senado Federal, homenagens de pesar pelo falecimento do Deputado
Federal Adão Pretto (PT-RS).
RQS 202/2007 de15/03/2007 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
aplauso ao Coordenador do Centro de Tradições Indigenistas - CTI,
Sr. Gilberto Azanha, e demais membros de sua equipe, pelo reconhecimento internacional alcançado pelo Projeto “FrutaSã”, único projeto
brasileiro selecionado entre os 25 projetos finalistas para o “Prêmio
Equador 2006” concedido pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e que seja encaminhada por escrito a
congratulação ao CTI.
RQS 213/2009 de 12/3/2009 - Requer o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado no 100, de 2006 que tramita em conjunto com os
Projetos de Lei da Câmara nos 26, de 2008; 45, de 2006; 105, de 2008,
e 123, de 2005; com os Projetos de Lei do Senado nos 107, de 2005;
12, de 2003; 120, de 2007; 219, de 1999; 271, de 2006; 289, de 2003;
334, 348, 350 e 357, de 2004; 366, de 2003; e 367, 501 e 669, de 2007,
por tratarem de matérias diversas.
RQS 217/2006 de 2/3/2006 - Requer, nos termos do art. 71, inciso
VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Tribunal de
Contas da União referente à existência de procedimentos de fiscalização, auditorias ou inspeções realizadas em relação aos gastos do Ministério das Relações Exteriores com a manutenção de representações
brasileiras no exterior, no período de 1994 a 2002.
RQS 218/2006 de 2/3/2006 - Requer, nos termos do art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Ministro de Estado das Relações Exteriores pedido de informações sobre
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o montante dos gastos realizados com a manutenção de embaixadas
do Brasil no exterior no período de 1995 a 2002.

RQS 286/2007 de 3/4/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto De Pesar pelo falecimento
do Ex-Vereador pelo Estado de Mato Grosso Barão Viegas.
RQS 303/2010 de 31/3/2010 - Desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição no 65, de 2003, do rol de propostas de emenda à
Constituição com as quais tramita conjuntamente.
RQS 304/2010 de 31/3/2010 - Tramitação conjunta dos Projetos de
Lei da Câmara nos 3, de 2008 e 23, de 2005
RQS 345/2003 de 14/5/2003 - Requer, nos termos do artigo 50, § 2o,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de Estado da Cultura, para que providencie e encaminhe, projetos culturais
relacionados ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, participação e
qualificação de pessoas jurídicas, em eventos culturais, além do montante dos recursos autorizados, para renúncia fiscal, pelo Ministério da
Fazenda, todas as informações referentes ao período de 1o de janeiro
de 2001 a 31 de dezembro de 2002. (Volume - IV)
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RQS 240/2007 de 23/3/2007 - Solicitando que sobre o Projeto de
Decreto Legislativo no 1.494, de 2004, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.

RQS 359/2007 de 17/4/2007 - Requer, com fulcro no artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido dia 16 de abril de 2007, no Rio de
Janeiro, da nadadora Maria Lenk, primeira mulher sul-americana a
participar de uma Olimpíada, em Los Angeles, em 1932, com apresentação formal de condolências à família.
RQS 376/2006 de 5/4/2006 - Requer, nos termos do Art. 71, Inciso
VII, da Constituição Federal, combinado com o Art. 216, Inciso I,
do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o Contrato de
locação de imóvel firmado com a empresa imobiliária “Irmãos Sarkis”.
RQS 380/2007 de 19/4/2007 - Requerem, nos nos termos do art.
222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
voto de aplauso à Presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
477

Senadora Serys Slhessarenko – MT

Dra. Maria Clara Cavalcante Bugarin, pela iniciativa do Conselho em
criar o Projeto CFC de responsabilidade sócio-ambiental e assinatura
do termo de Cooperação entre o Conselho e o Ministério do Meio
Ambiente.
RQS 39/2010 de 27/10/2010 - Requerem, nos termos dos artigos 218,
II, e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de
voto de pesar pelo falecimento do Senador Romeu Tuma, bem como
a apresentação de condolências à sua família, ao Partido Trabalhista
Brasileiro e aos funcionários de seu gabinete parlamentar.
RQS 417/2007 de 27/4/2007 - Requerem, nos termos do art. 199, do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial,
às 10 horas, do dia 11 de dezembro de 2007, para comemoração do
“Dia do Marinheiro”, celebrado no dia 13 do mesmo mês.
RQS 470/2006 de 26/4/2006 - Requer, com fulcro no art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido em Cuiabá, da senhora Regina Pia
Padila De Bourbon Novis Neves, esposa do professor Gabriel Novis
Neves, fundador e primeiro reitor da Universidade Federal de Mato
Grosso, com apresentação formal de condolências à família.
RQS 484/2010 de 6/5/2010 - Audiência da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle na tramitação do Projeto de Lei da Câmara no 270, de 2009.
RQS-492/2007 de 10/5/2007 - Requer, com fulcro no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, voto de solidariedade à Deputada Federal Cida Diogo (PT/RJ), em virtude das agressões verbais
dirigidas pelo Deputado Federal Clodovil Hernandes (PTC/SP) durante sessão da Câmara dos Deputados.
RQS 502/2007 de 10/5/2007 - Requerem, nos termos do Art. 199 do
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial a ser realizada no
Plenário do Senado Federal, no dia 30 de maio de 2007, às 10 horas
da manhã, para Comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente no dia 5 de junho.
RQS 507/2007 de 14/5/2007 - Solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara no 89, de 2006, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
RQS 511/2006 de 4/5/2006 - Requer, com fulcro no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso
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RQS 522/2006 de 8/5/2006 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal, e do art. 40, § 1o, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para integrar a comitiva de membros
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal, em visita à República Popular da China, no período de 25 de
maio a 4 de junho de 2006.
RQS 534/2006 de 9/5/2006 - Requer, com fulcro no art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
aplauso ao jornalista Roberto França Aud, que passa a produzir e comandar o programa Resumo do Dia, na TV Rondon, de Cuiabá-MT.
RQS 586/2009 de 19/5/2009 - Requer que o Projeto de Lei do Senado
no 382, de 2008, passe a tramitar em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nos 315 e 257, de 2005.
RQS 617/2009 de 27/5/2009 - Requer o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado no 304 de 2005, que ¿altera o § 2o do art. 36 da Lei no
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para determinar
a remuneração do trabalho do preso pelas empresas conveniadas¿,
que tramita em conjunto com os PLS nos 634, de 2007; 49, 50 e 496,
de 2003; 304, de 2005; 582, 674,683, e 719, de 2007, por tratarem de
matérias diversas.
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ao jornalista Alberto Dines e demais membros de sua equipe pelos
10 anos na Internet, 8 anos na TV e 1 ano no rádio do Observatório
Da Imprensa.

RQS 638/2010 de 17/6/2010 - Urgência para o Projeto de Lei da
Câmara no 88, de 2010.
RQS 666/2009 de 3/6/2009 - Solicita que, sobre o Projeto de Lei do
Senado no 318, de 2003, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (dispõe sobre a expedição do mandado liminar
de manutenção ou de reintegração de posse.)
RQS 694/2009 de 5/6/2009 - Requer a retirada definitiva do Projeto
de Lei do Senado no 232, de 2009- Complementar.
RQS 712/2010 de 8/7/2010 - Requer, nos termos dos artigos 39 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se do país de 13 a 19 de julho de 2010, para participar do Encontro
“Global Polling platform to energize our democracy: Founding meeting”, em Bellágio, Itália.
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RQS-788/2010 de 31/08/2010 - Retirada, em caráter definitivo, do
Requerimento no 507, de 2007.
RQS-841/2010 de 27/10/2010 - Requerem, nos termos do artigo 218
do Regimento Interno do Senado Federal, seja inserido em ata Voto
de Pesar pelo falecimento do ex-presidente da República Argentina
Néstor Carlos Kirchner, ocorrido no dia 27 de outubro de 2010, e
que tal voto seja comunicado à presidenta da República Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner.
RQS 881/2009 de 15/7/2009 - Requer, nos termos do art. 279 combinado com o inciso I do art. 101 do Regimento Interno, que sobre o
Projeto de Lei do Senado (PLS) no 234, de 2009, seja ouvida, também,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
RQS 906/2005 de 18/8/2005 - Solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei do Senado no 148, de
2005.
RQS 909/2007 de 14/8/2007 - Requer, com fulcro no art. 223 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
censura ao Juiz Manoel Maximiano Junqueira Filho, da 9a Vara Criminal de São Paulo, pela falta de ética e compromisso moral ao julgar
a queixa-crime imposta pelo jogador de Futebol Richarlyson.
RQS 924/2010 de 30/11/2010 - Alteração de despacho para que o
Projeto de Lei do Senado no 502, de 2009, tramite também pela Comissão de Assuntos Econômicos.
RQS 925/2010 de 30/11/2010 - Alteração de despacho para que o Projeto de Lei do Senado no 190, de 2010, tramite também pela Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
RQS 937/2010 de 30/11/2010 - Alteração de despacho para que o Projeto de Lei do Senado no 580, de 2009, tramite também pela Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
RQS 942/2010 de 1/12/2010 - Requer, nos termos artigos 39 e 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se
do País de 3 a 10 de dezembro de 2010, com a finalidade de participar
do “Fórum de Legisladores da Globe na Cidade do México”, no México, e da reunião conjunta com os ministros da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) durante
a 16a sessão da Conferência das Partes (COP 16) em outra cidade
mexicana, Cancum.
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RQS 97/2010 de 24/2/2010 - Audiência da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa na tramitação do Projeto de Lei
do Senado no 30, de 2008.
RQS 973/2008 de 13/8/2008 - Requer, nos termos do artigo 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 13 de Agosto de 2008, do
Senhor Clóvis César De Lima, Vereador do Partido dos Trabalhadores em Campo Verde, Mato Grosso, com apresentação formal de
condolências à família.
RQS-98/2010 de 24/2/2010 - Audiência da Comissão de Assuntos
Econômicos na tramitação do Projeto de Lei do Senado no 30, de 2008.
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RQS 944/2008 de 7/8/2008 - Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de aplauso
ao Magnífico Reitor Paulo Speller e a todo corpo Discente e Docente
da Universidade Federal de Mato Grosso, por ter seus cursos de Medicina e Serviço Social considerados os melhores do Brasil, segundo
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).
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Thelma Siqueira Campos
Thelma Menezes Siqueira Campos Lourenço
PPB – Tocantins

Profissão: Odontóloga
Nascimento: 28/8/1955, São Paulo/SP
Filiação: José Wilson Siqueira Campos e Aureny Siqueira Campos
Cônjuge: Jayme Sebastião Martins Lourenço
Filhos: Hugo e Rita
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Odontologia, pela Faculdade de Odontologia João Prudente, Anápolis/
GO (1977); pós-graduada em Saúde Pública, Título de Especialista-UFG/Escola Nacional de Saúde Pública–RJ, Goiânia/GO (1982);
pós-graduada em Odontopediatria, pela Unicastelo, São Paulo/SP
(1984); MBA em Gestão de Políticas Públicas, FGV-RJ/Fundação
Getúlio Vargas, Palmas/TO (2003).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 5/4/2000 a 26/6/2000 – TO
Suplente do Senador Eduardo Siqueira Campos PFL/TO.

CARGOS PÚBLICOS:
Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Ação Social, Tocantins, Palmas/TO (1997); Secretária Municipal de Ação Comunitária,
Palmas/TO (1998); Coordenadora-Geral da Secretaria de Assistência
Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, Brasília/DF
(1996); Superintendente-substituta da LBA-DF, Brasília/DF (1994);
Superintendente Estadual da LBA-TO, Palmas/TO (1992); Gerente
da Região Centro-Oeste da LBA Nacional, Brasília/DF (1988); Di483
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retora do Programa de Nutrição Materno-Infantil da LBA, Brasília/
DF (1986); Chefe da Equipe de Agentes de Saúde Comunitários da
LBA-DF, Brasília/DF (1985); Chefe do Programa de Complementação Alimentar da LBA-GO, Goiânia/GO (1981).
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Coordenadora da Divisão de Odontologia do SESI Nacional, Brasília/
DF (1979).
MISSÃO NO EXTERIOR:
Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, intitulada
"Mulher 2000: Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para o
Século XXI", Nova Iorque/EUA (2000).
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Título de Cidadã-Honorária: Tocantins, Palmas/TO (2001); Barrolândia/TO (2001); Arraias/TO (2001).
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
Apresentadora de Tese, Seminário Nacional da Amazônia, Câmara
dos Deputados, Brasília/DF (1974); Professora-Assistente, Seminário
de Epidemologia, CNPq UFG, Goiânia/GO (1982); Conferencista,
Conferência sobre Alimentação e Nutrição, Secretaria de saúde do
Governo do Distrito Federal, Brasília/DF (1986); Professora convidada, Curso de Planejamento em Nutrição da LBA Nacional, Rio de
Janeiro/RJ (1988).
PRONUNCIAMENTOS:
• Discurso de posse no Senado Federal. DSF 6/4/2000 p. 6487.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. João do Vale, pioneiro
do Estado de Tocantins. DSF 18/4/2000 p. 7417.
• Agradecimentos ao Presidente da República pela visita ao Estado
de Tocantins. Comentários à atuação das mulheres na política e no
poder. DSF 30/5/2000 p. 11007.
• Satisfação com o modelo de desenvolvimento econômico em curso
no Estado do Tocantins. Importância da visita do Presidente Fernan484

FONTES CONSULTADAS:
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Portal de Pesquisas Legislativas – Pronunciamentos. Base de dados. Disponível em: <http:www.
senado.gov.br> Acesso em dezembro de 2003.
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do Henrique Cardoso àquela unidade da federação. DSF 1o/6/2000
p. 11220.
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Valdiolanda Teófilo

Valdiolanda Teófilo Assis Nunes Leite
PT – Sergipe

Profissão: Educadora
Nascimento: 7/2/1958, Aracaju/SE
Filiação: Valdomiro Teófilo dos Santos e Iolanda Assis dos Santos
FILHAS: Alessandra e Acássia
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Letras e pós-graduada em Linguística pela Universidade Federal de
Sergipe; pós-graduada em Literatura Brasileira pela Universidade Salgado Oliveira, RJ.
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 3/1/2003 a 31/1/2003 – SE
Suplente do Senador José Eduardo Dutra (PT-SE).

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Professora concursada da rede estadual de ensino (1980-1999); Professora concursada da rede municipal de ensino de Aracaju desde
1986; Coordenadora-Geral da EMEF “Anísio Teixeira” (2001-2003);
Professora de literatura brasileira, redação e língua portuguesa em
diversas escolas e cursinhos de Aracaju, tais como: Colégio Salesiano,
Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio Graccho Cardoso, Colégio
Objetivo, Sesc, Colégio Unificado e CCPA.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), onde foi membro
dos diretórios estadual e municipal (1985 a 1990); Militante do Partido
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dos Trabalhadores desde 1991, onde foi vice-presidente e secretária
do diretório municipal de Aracaju e membro do diretório estadual de
Sergipe; Militante do SINDIPEMA – Sindicato dos Profissionais da
Educação Municipal de Aracaju – e membro da diretoria desse sindicato (1989 a 1990); Participação no Conselho da Condição Feminina
do Estado de Sergipe (1986); Representante do Sindipema no antigo
Conselho do Menor de Aracaju (1990); Representante dos Diretores
de Escolas do município de Aracaju no Conselho Municipal de Educação no biênio 2002/2003.
HOMENAGENS RECEBIDAS:
Troféu Destaque da área política no aniversário do PCdoB (1998);
Prêmio “Destaque Feminino” promovido pela vereadora Nazaré Carvalho, Aracaju (1996); Diploma de Sócio Benemérito da Associação
de Moradores e Amigos da Atalaia Velha, Aracaju (2001).
PARTICIPACÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
• “Curso Intensivo de Dicção e Introdução à Oratória” ministrado
pela Professora Carmem Vianna (1977); “I Ciclo de Literatura da
Escola Nobre de Sergipe” – Vários expositores – João Ubaldo, Ignácio de Loyola Brandão, Ganimédes José, Lígia Fagundes Telles e
Nélida Pinon (1978); “Curso de Linguística e de Literatura” – Ministrado pelo Prof. Dr. Andrea Bonomi, da Universidade de Milão/
Itália, na Universidade Federal da Paraíba (1980); “Curso de Método de Análise Ambiental de Obras Literárias” – Ministrado pelo
Prof. Dr. AlFonso Lopez Quintãs, da Universidade de Madri, na
Universidade Federal da Paraíba (1980); “I Seminário Internacional
de Literatura” na Universidade Federal da Paraíba (1980); “IV Conferência Brasileira de Educação”, coordenada pela ANDE, ANPED
e CEDES, realizada na Universidade Federal de Goiás (1986); “XXI
Congresso Nacional da Confederação dos Professores do Brasil
(CPB)”, Brasília/DF (1988); Seminário: “A Gestão Democrática nas
Escolas Públicas Municipais”, promovido pela Prefeitura Municipal
de Aracaju (1990); Seminário: “Conselhos Municipais de Educação
e LDB”, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju (1991);
Participação como Debatedora no “I FORUM de Debates sobre a
Criança e o Adolescente” promovido pela Prefeitura Municipal de

FONTES CONSULTADAS:
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Arquivo. Pasta: Senadora
Valdiolanda Teófilo. Brasília, 2003.
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Aracaju (1992); “Encontro dos Conselheiros Municipais de Educação” promovido pelo Ministério da Educação, Banco Mundial,
Unicef, Undime e UNCME, Aracaju/SE (2002); Participação nas
atividades do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica –
SAEB, promovido pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2001
e 2003).
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Vanessa Grazziotin
PCdoB – Amazonas

Profissão: Professora e Farmacêutica
Nascimento: 29/6/1961, Videira/SC
Filiação: Valdemar Grazziotin e Nadir Pellegrini Grazziotin
FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Farmácia, UFAM, Manaus/AM (1985).
MANDATOS ELETIVOS:
Senadora – 1o/2/2011 – AM
Suplente: 1o – Francisco Garcia Rodrigues e 2o – Alzira Ferreira Barros.
Eleita com 672.920 votos.
Titular nas Comissões: Assuntos Econômicos (22/2/2011-); Assuntos Sociais
(22/2/2011-); Desenvolvimento Regional e Turismo (22/2/2011-); Subcomissões
Permanentes: Água (16/3/2011-); Amazônia (24/3/2011-); Temporária de Políticas
Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outros (23/3/2011-); Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas (2009); CPI Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (13/4/2011-); CPMI Ambulâncias (2006-2007); Temporária
Externa Conflito agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia
(7/6/2011-); Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz (15/2/2011-); Reforma Política (16/2/2011-); Projeto Jovem Senador (15/3/2011-); Suplente nas
Comissões: Constituição, Justiça e Cidadania (2011); Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (22/2/2011-); Serviços de Infraestrutura (22/2/2011-); Subcomissões: Permanente de Avaliação do Sistema Tributário
Nacional (5/4/2011-); Temporária de Acompanhamento da Conferência da ONU
sobre Desenvolvimento Sustentável (10/5/2011-).

Deputada Federal – 1o/2/2007 a 31/1/2011 – AM
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas: Presidenta; Amazônia e
de Desenvolvimento Regional – 1a Vice-Presidente; Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional – Presidente (2008-2009); Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio (2009-2010); Trabalho, Administração e Serviço
Público (2005-2010); CEPIRATA, Combate à Pirataria (2008); PEC no 98/07,
Fonogramas/Videofonogramas Musicais (2007); PEC no 308/96, Acumulação de
Emprego Público; PEC no 412/01, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental; Máfia dos Combustíveis (sindicância); PEC no 487/05, Defensoria Pública
(2006); PEC no 550/97, Zona Franca de Manaus; PEC no 556/02, Seringueiros
(2009); PEC no 618/98, Patrimônio Genético; PEC no 627/98; PL no 2.401/03,
Biossegurança, 2005; PL no 4.842/98, Recursos Genéticos e Produtos Derivados;
PL no 5.939/09, Pré-Sal/PETRO/SAL – 1a Vice-Presidente (2009); PL no 6.666/06,
Lei do Gás (2006); PLP no 123/04, Microempresa (2005); Comissões Externas:
Acidente na Base de Alcântara; Averiguar Incêndio em Roraima; Controle de
Tráfego Aéreo (2006); CPI Violência Urbana – 3a Vice Presidente (2009); Medicamentos; Pirataria de Produtos Industrializados: 2a Vice-Presidente; Setor de Combustíveis; Tráfico de Animais e Plantas; CPI da Dívida Pública (2009); Conselho de
Ética; em Defesa da Univ. Pública, Brasil/China, Petróleo e Gás, Brasil-África, em
Defesa do Brasil, Ambientalista para o Desenvolvimento Sustentável, em Defesa
da Televisão, de Ciência e Tecnologia, pela Taxação das Transações Financeiras
Internacionais em Apoio aos Cidadãos Brasil/Cuba – Presidenta (2008/2009), de
Combate à Pirataria e à Sonegação Fiscal – Presidenta (2006-2007); Grupos de
trabalho: Parlatino – Presidenta (2008-2009); Suplente nas Comissões: Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional (2005-2010); Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática; Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; Educação, Cultura e Desporto; Seguridade Social e Família;
Trabalho, Administração e Serviço Público (2007-2010); PEC no 41/03, Reforma
Tributária; PEC no 75/03, Ensino Superior na Amazônia (2009); PEC no 231/95,
Jornada Máxima de Trabalho, 2008; PEC no 495/06, Criação de Novos Municípios
(2008); PEC no 536/97, Desenvolvimento do Ensino Fundamental (2005-2006);
PEC no 627/98, Municípios; PL no 146/03, Licitações e Contratos; PL no 1.144/03,
Saneamento Básico (2005); PL no 1.876/99, Código Florestal Brasileiro (2009);
PL no 2.905/97, Alimentos Geneticamente Modificados; PL no 4.776/05, Gestão
de Florestas Públicas (2005); PL no 7.200/06, Reforma Universitária (2006); PLP
no 91/03, SUDAM; Reforma Tributária; Trabalho Doméstico (2005); CPI Biopirataria (2006); Ocupação de Terras Públicas na Região Amazônica; Privatização
Setor Elétrico; CPI Dívida Pública (2009-2010); Conselho de Ética.

Deputada Federal – 1o/2/2003 a 31/1/2007 – AM

Titular nas Comissões: PEC no 98/07, Fonogramas/Videofonogramas Musicais
(2007); PEC no 487/05, Defensoria Pública (2006); PEC no 550/97, Zona Franca de
Manaus; PL no 2.401/03, Biossegurança (2005); PL no 6.666/06, Lei do Gás (2006);
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Titular nas Comissões: Amazônia e de Desenvolvimento Regional – 1a Vice-Presidente; Trabalho, Administração e Serviço Público; Comissões Especiais: PEC
no 308/96, Acumulação de Emprego Público; PEC no 412/01, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental; PEC no 550/97, Zona Franca de Manaus; PEC
no 618/98, Patrimônio Genético; PL no 4.842/98, Recursos Genéticos e Produtos
Derivados; PEC no 627/98; CPI de Atuação da FUNAI; Medicamentos; Tráfico
de Animais e Plantas; Suplente nas Comissões: Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; Educação, Cultura e Desporto; Seguridade Social e Família;
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Municípios; CPI da Ocupação
de Terras Públicas na Região Amazônica; Comissões Especiais: PL no 2.905/97,
Alimentos Geneticamente Modificados.
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PLP no 123/04, Microempresa (2005); Comissões Externas: Acidente na Base de
Alcântara; Averiguar Incêndio em Roraima; Controle de Tráfego Aéreo (2006);
CPI Atuação da FUNAI; CPI Violência Urbana – 3a Vice-Presidente (2009); Medicamentos; Pirataria de Produtos Industrializados: 2a Vice-Presidente; Setor de
Combustíveis; Tráfico de Animais e Plantas; CPI Dívida Pública (2009); Conselho
de Ética; Frentes Parlamentares: em Defesa da Univ. Pública, Brasil/China, Petróleo
e Gás, Brasil-África, em Defesa do Brasil, Ambientalista para o Desenvolvimento
Sustentável, em Defesa da Televisão, de Ciência e Tecnologia, pela Taxação das
Transações Financeiras Internacionais em Apoio aos Cidadãos; Brasil/Cuba – Presidenta (2008-2009); Suplente nas Comissões: PEC no 536/97, Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (2005-2006); PL no 1.144/03, Saneamento Básico (2005);
PL no 4.776/05, Gestão de Florestas Públicas (2005); PL no 7.200/06, Reforma Universitária (2006); Trabalho Doméstico (2005); Biopirataria (2006); Ocupação de
Terras Públicas na Região Amazônica; Privatização do Setor Elétrico; CPI Dívida
Pública (2009-2010); Conselho de Ética.

Vereadora – 1993 a 1996 – Manaus – AM
Vereadora – 1997 a 1999 – Manaus – AM
Vereadora – 1989 a 1993 – Manaus – AM

Comissões: Defesa do Consumidor; Educação e Cultura; Finanças e Orçamento;
Saúde; Serviços Públicos; CPI Gastos na Educação; CPI Operação de Crédito Município de Manaus, Presidente.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Estagiária, Departamento de Limnologia do INPA, Manaus/AM
(1982); Professora, Rede Estadual de Ensino, Manaus/AM (19841988); Responsável Técnica, Drogarias Rio Negro e Petrópolis, Manaus/AM (1983-1993).
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
Filiada ao PCdoB (1980-); Diretora do DCE, UA, Manaus/AM (19811982); Presidente do DCE, UA, Manaus/AM (1982-1983); Diretora, APPAM, Manaus/AM (1985-1987); Diretora, CGT, Manaus/AM
(1986-1987); Diretora, CPB (1987-1988); Conselho de Ética, Suplente; Frentes Parlamentares: em Defesa da Univ. Pública, Brasil-China,
Petróleo e Gás, Brasil-África, em Defesa do Brasil, Ambientalista para
o Desenvolvimento Sustentável, em Defesa da Televisão, de Ciência
e Tecnologia, pela taxação das transações financeiras Internacionais
em apoio aos cidadãos; Grupo Brasileiro do Parlatino Americano.
Membro, Diretório Estadual do PCdoB/AM (1986-); Secretária de
Mulheres, Comissão Política do Diretório Estadual do PCdoB/AM
(1989-); Membro, Diretório Nacional do PCdoB (1997-); Vice-Líder
do Bloco PSB/PCdoB (2001-2002); Membro, Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano, Manaus/AM (1994-1996).
MISSÕES NO EXTERIOR:
15a Conferência das Partes – COP-15, Copenhague/Dinamarca
(2009); 27o Fórum Anual dos Parlamentares para a Ação Global –
PGA, Dublin/Irlanda (2005); 28o Fórum Anual Sobre Segurança Humana – Parlamentares para Ação Global PGA, Tóquio/Japão (2006);
89a Reunião da Organização Internacional do Trabalho, Genebra/Suíça
(2001); Assembleia Geral das Nações Unidas, Mulher 2000: Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para o Século XX, Nova
Iorque/EUA (2000); Encontro Regional de Legisladoras do MERCOSUL, Buenos Aires/Argentina (2002); Fórum Mundial Social,
Nairóbi/Quênia (2007); Fórum Paralelo da Mulher, ONG – Delegada Representante da União Brasileira de Mulheres Nairobi/Quênia
(1995); Integrou a delegação brasileira em visita à China (2001); IV
Conferência Mundial da Mulher, ONU – Delegada Representante
da Câmara Municipal de Manaus, Pequim/China (1995); 89o Reunião
da Conferência Internacional do Trabalho – Representante da Câmara
dos Deputados, Genebra/Suíça (2001); Reunião dos Parlamentares do
Mundo, União Interparlamentar, Pequim/China (1995); Reuniões
da Comissão de Serviços Públicos, Defesa do Usuário e do Consumidor e da Comissão de Meio Ambiente e Turismo do Parlatino,
Aruba (2004); Seminário Aplicação de Legislação relativa aos Direitos das Populações Autóctones, Genebra/Suíça (2005); Observadora
Parlamentar na Sessão Especial da AGNU, Mulher 2000: Igualdade
de gênero, desenvolvimento e paz para o século XXI, Nova Iorque/

HOMENAGENS RECEBIDAS:
Certificado de “Defensora da Saúde Ocular”, do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia (2005); Comenda, Mérito Legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas (2005); Diplomas: Honra ao Mérito, Conselho Permanente da Mulher Executiva do Amazonas (1997);
Honra ao Mérito, Federação Feminina de Apoio ao Bem-Estar Social,
AM (1991); Honra ao Mérito, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, AM (1991); Vereadora mais atuante, Comitê de
Imprensa, CM, Manaus/AM (1990 e 1991); Honra ao Mérito, SINTEAM (1992); Diploma Azul, CEF, Manaus/AM (1995); Medalhas:
Mérito Tamandaré, Marinha (2002); Destaque na Área Política, do
movimento “VIVER UFAM” dos ex-alunos da UFAM (2005); Ordem do Mérito do Trabalho, Grande-Oficial, Ministério do Trabalho
e Emprego (2000); Placas: “Mérito Cultural” do Jubileu de Prata do
Festival de Calouros do Serviço Social do Comércio – SESC, Campos
Elíseos (2005); Ousar Lutar, Ousar Vencer, na festa do 42o aniversário do Sindicato dos Petroleiros (2003); Porto de Honra da Diretoria
da Associação Comercial do Amazonas – ACA (2000-2002); Placa,
Homenagem do Tribunal de Justiça ao Dia Internacional da Mulher
“Mulheres em Destaque” (2002); Prêmio da Empresa Videolar (2004);
Troféus: Amigo do Turismo da Amazonastur, 1o aniversário (2004);
Mulheres Destaques (2004).
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EUA (2000); Fórum Mundial da Água: Superando os divisores de
água, Istambul/Turguia (2009); Visita à China, a convite do Governo
Chinês, Membro da Comitiva Oficial (2001); Visita à Cisjordânia e à
Faixa de Gaza, territórios reclamados pela Autoridade Palestina (2004);
Visita à Estação Antártica Comandante Ferraz, Antártica (2001); Visita
oficial de cooperação interparlamentar entre esta Casa e a Assembleia
do Poder Popular da República de Cuba/Havana (2006); XVII Conferência Interparlamentar União Europeia – América Latina, Lima/Peru
(2005); GLOBE – Legislator Forest Initiateve Launch Londres (2011).

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS:
CONEB, UNE, Campinas/SP (1981); ENEF, Belém/PA (1981);
Congresso da UNE, Piracicaba/SP (1982); I Semana de Farmácia do
Amazonas, CAFARMA, Manaus/AM (1982); I Semana de Estudos
Homeopáticos do Amazonas, UA e CAFARMA, Manaus/AM (1982);
CONEG, UNE, Brasília/DF (1983); II e III ENCLAT, Manaus/AM
(1984 e 1986); I Congresso Estadual dos Professores do Amazonas,
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APPAM, Manaus/AM (1984); XVIII e XIX Congressos Nacionais,
CPB, Vitória/ES (1985), e João Pessoa/PB (1986); III Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras, CGT, Praia Grande/SP (1986); II
Congresso Estadual dos Professores do Amazonas, APPAM, Manaus/
AM (1986); XX Congresso Nacional, CPB, Porto Alegre/RS (1987); I
Conferência Nacional de Educação, CPB, Brasília/DF (1987); I Conferência Estadual de Educação, APPAM e UFAM (1987; VII, VIII,
IX e X Congressos Nacionais do PCdoB (1987, 1992, 1997 e 2001);I
Congresso Estadual da CGT, Manaus/AM (1989); Reunião Nacional
das Entidades de Base da CGT, Brasília/DF (1989); Congresso Estadual da CUT, Manaus/AM (1990); VI Conferência Nacional de Saúde,
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, Manaus/AM (1991); II
Encontro de Vereadores do Estado do Amazonas, AVAM (1993); Palestrante, Ciclo de Debates sobre Plebiscito Nacional sobre Sistema
de Governo, OAB, Manaus/AM (1993); 1o Seminário de Combate à
Pirataria, Manaus/AM (2006); Seminário sobre combate à pirataria
violação do direito intelectual e à Brusque/SC (2005); Palestrante no
evento promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas, Manaus/
AM (2004); Debate sobre reforma universitária na entrega do troféu
Amigo do Turismo e no coquetel de comemoração ao 10o ano da
Amazonastur, Manaus/AM (2004); Seminário – O fortalecimento dos
partidos políticos e a democracia na América Latina, Lima/Peru (2003);
Seminário sobre a reforma tributária Manaus/AM (2003); Congresso
Nacional do PCdoB, Rio de Janeiro/RJ (2001); Congresso dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, Gramado/RS (2001).
TRABALHOS PUBLICADOS:
Artigo para a Revista “Princípios sobre Amazônia”;
Artigos publicados semanal (toda quinta-feira) para o jornal A Crítica,
de Manaus, desde outubro de 2009.
PRONUNCIAMENTOS:
• Histórico da trajetória de Sua Excelência na vida pública. Aperfeiçoamento da democracia e do modelo político brasileiro como
condição de desenvolvimento do País. DSF 4/2/2011 p. 1252.
• Satisfação com a recente inclusão, pelo atual Governo Federal, de
medicamentos de combate à hipertensão e ao diabetes no programa
Farmácia Popular. Pedido público ao Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, para que se aumentem os recursos destinados ao Estado
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do Amazonas para prevenção da dengue e do cólera. DSF 9/2/2011
p. 1697.
Comentários sobre a sabatina ao Ministro Luiz Fux, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, indicado para uma vaga de
Ministro do STF. Registro do lançamento, ontem, pelo Ministério de Minas e Energia, do Plano Nacional de Mineração. DSF
10/2/2011 p. 2452.
Registro de recorde de faturamento da Zona Franca de Manaus e
dos benefícios que o crescimento econômico trouxe para a região
(como Líder). DSF 11/2/2011 p. 2626.
Registro da visita do Ministro de Estado das Comunicações, Paulo
Bernardo, à cidade de Manaus, a fim de participar do evento de
inauguração da chegada da internet banda larga por fibra ótica àquela
cidade. DSF 16/2/2011 p. 3144.
Necessidade de uma ampla reforma política no Brasil. DSF
17/2/2011 p. 3341.
Considerações sobre o novo valor do salário-mínimo, cuja votação
aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. DSF 18/2/2011 p.
3836.
Registro das deliberações adotadas em reunião da Comissão Política
Nacional do PCdoB, realizada no último dia 18, com a participação
de Sua Excelência DSF 22/2/2011 p. 4013.
Associa-se ao pronunciamento da liderança do PSol, da Senadora
Marinor Brito, abordando uma manifestação muito infeliz do prefeito da cidade de Manaus. DSF 23/2/2011 p. 4582.
Cumprimentos ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo combate à dengue no Estado do Amazonas. DSF 23/2/2011 p. 4565.
Defesa da inclusão do Estado do Amazonas no Plano Nacional de
Banda Larga; apelo no sentido de que os concursados sejam empossados pelo governo; e outros assuntos. DSF 25/2/2011 p. 4863.
Leitura do ofício, encaminhado pela Presidência da Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania, que comunica a criação da subcomissão temporária para analisar o Projeto de Resolução 96. DSF
25/2/2011 p. 4861.
Comemoração pelo transcurso, ontem, dos 44 anos da Zona Franca
de Manaus. DSF 2/3/2011 p. 5525.
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• Registro da visita do Ministro dos Esportes, Orlando Silva, a Manaus para acompanhar as atividades previstas nos compromisso
firmado com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) para a
realização da Copa do Mundo de 2014. DSF 3/3/2011 p. 5730.
• Apelo ao governo federal para que seja feito um amplo debate acerca
da necessidade de alterações na política macroeconômica no País e
defesa da política de valorização do salário-mínimo. DSF 3/3/2011
P. 5733.
• Alegria pelo anúncio do valor do Produto Interno Bruto brasileiro
relativo ao ano de 2010, que revelou crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. DSF 4/3/2011 p. 6041.
• Manifestação sobre a Sessão Solene do Congresso Nacional realizada na última terça-feira, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher. DSF 4/3/2011 p. 6044.
• Comunica ao Plenário o recebimento da Senhora Presidenta da
República a Mensagem 46, de 2011, que restitui os autógrafos do
Projeto de Lei no 1, de 2011, que dispõe sobre o valor do salário-mínimo e outros assuntos. DSF 4/3/2011 p. 6044.
• Comemoração a Batalha do Jenipapo. DSF 15/3/2011 p. 6713.
• Reabre a sessão e lê requerimentos. DSF 15/3/2011 p. 6722.
• Lê ofício de autoria Sra. Senadora Marta Suplicy que esclarece que
havia participado da reunião da Mesa Diretora mas que se esqueceu
de registrar no painel; solicita, portanto, a ratificação de sua presença. DSF 15/3/2011 p. 6726.
• Encaminhamento de requerimento de voto de pesar pelo falecimento de Francisco Lopes de Arruda, pai do Senador Inácio Arruda.
DSF 15/3/2011 p. 6734.
• Comunica que o Senado recebeu o ofício 264, de 2011, encaminhado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à
apreciação da Medida Provisória 508, de 2010, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Educação no valor de
R$968.185.382,00. DSF 17/3/2011 p. 6895.
• Comunica a presença no plenário do Sr. Wilmar Carelli, prefeito do
município de Videira, em Santa Catarina. DSF 17/3/2011 p. 6922.
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• Apelo ao Itamaraty para que preste auxílio a brasileiros que se encontram no Japão e desejam voltar ao País; e outros assuntos. DSF
17/3/2011 p. 6936.
• Leitura de mensagem da Associação Nacional Cubana dos Residentes no Brasil José Martí encaminhada ao Presidente Barack Obama,
reivindicando o fim do bloqueio econômico imposto à Cuba. DSF
18/3/2011 p. 7234.
• Destaque para os avanços do governo para garantir o crescimento
econômico do país, criticando, porém, as medidas adotadas para
garantir o ajuste fiscal e a meta inflacionária. DSF 19/3/2011 p. 7471.
• Registro da participação de Sua Excelência, em São Paulo, neste fim
de semana, em reunião com a Direção Nacional do PCdoB, oportunidade em que foi analisada a conjuntura política do Brasil e do
mundo, assim como foram debatidas questões internas do partido.
DSF 22/3/2011 p. 7611.
• Cumprimento à Presidenta Dilma Rousseff por ter escolhido a cidade de Manaus para o lançamento da Campanha Nacional contra
o Câncer de Mama e de Colo do Útero. DSF 24/3/2011 p. 7963.
• Homenagem à memória do ex-vice-presidente da República José
Alencar, falecido hoje. DSF 30/3/2011 p. 8679.
• Registro da visita da Ministra de Estado da Pesca e Aquicultura a
Manaus; e outros assuntos. DSF 1o/4/2011 p. 8822.
• Crítica à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, pelo atraso da reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, tendo em vista a proximidade da Copa
do Mundo de 2014. DSF 6/4/2011 p. 9569.
• Indignação com nota da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que solicitaria ao Governo brasileiro a suspensão
imediata do licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, no
Estado do Pará. DSF 7/4/2011 p. 10315.
• Relato dos problemas de energia elétricos enfrentados pelo Estado
do Amazonas; e outros assuntos. DSF 13/4/2011 p. 11090.
• Anúncio do retorno ao Brasil de família amazonense que vivia
no Japão e foi vítima do terremoto que abalou aquele país. DSF
13/4/2011 p. 11140.

499

Senadora Vanessa Grazziotin – AM
500

• Dá boas vindas à família, mulheres e crianças, que estão retornando
ao Brasil, vítimas da tragédia acontecida no Japão. DSF 13/4/2011
p. 11041.
• Comentários sobre a estada da Presidente Dilma Rousseff na China;
e outros assuntos. DSF 14/4/2011 p. 11179.
• Preocupação com o atraso das obras nos aeroportos das cidades que
sediarão a Copa do Mundo de 2014 (como Líder). DSF 15/4/2011
p. 11436.
• Homenagem ao jornal A Crítica pelo transcurso, hoje, de seus 62
anos de existência; e outro assunto. DSF 20/4/2011 p. 11873.
• Comemoração pelos 50 anos da declaração do caráter socialista da
Revolução Cubana e a realização do VI Congresso do Partido Comunista de Cuba. DSF 21/4/2011 p. 12102.
• Comemoração do Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas.
DSF 26/4/2011 p. 12218.
• Considerações sobre a organização da Justiça Federal brasileira, destacando a necessidade de desmembramento do Tribunal Regional
Federal da 1a Região; e outro assunto. DSF 26/4/2011 p. 12259.
• Cumprimentos à Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC pela edição de portaria que revoga ato anterior que fechava
todos os seus escritórios. DSF 27/4/2011 p. 12368.
• Considerações sobre a concessão dos aeroportos brasileiros à iniciativa privada. DSF 28/4/2011 p. 12556.
• Comentários sobre a redução do índice da pobreza de dezembro
de 2002 a dezembro de 2010, em 50,54%, conforme noticiado hoje
em vários jornais. DSF 5/5/2011 p. 14072.
• Comemoração dos 185 anos de instalação do Senado Federal. DSF
6/5/2011 p. 14243.
• Expectativa com relação à revisão do posicionamento do Conselho
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que
solicitou ao governo brasileiro a interrupção das obras de construção
da Hidrelétrica de Belo Monte. DSF 6/5/2011 p. 14361.
• Comentários acerca do papel da CPI do Tráfico de Pessoas, instalada
recentemente nesta Casa; e outro assunto. DSF 7/5/2011 p. 14404.
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• Considerações sobre a importância da decisão do STF, ontem, de
reconhecer a união civil estável para casais do mesmo sexo (como
Líder). DSF 7/5/2011 p. 14427.
• Comentários sobre os principais temas abordados durante a 14a
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (como Líder). DSF
13/5/2011 p. 15487.
• Registro da participação de S. Exa, semana passada, em evento organizado pela Globe International, em Londres, para discutir temas
relacionados ao Programa REDD – Redução de Emissão de Gases
Tóxicos por Desmatamento e Degradação Florestal. DSF 18/5/2011
p. 16737.
• Registro da comemoração ontem do Dia Nacional de Combate à
Homofobia e hoje do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. DSF 19/5/2011 p. 17208.
• Comentários acerca dos reflexos, para a Zona Franca de Manaus,
da edição de medida provisória que promoverá incentivos fiscais
para a produção de tablets (como Líder). DSF 20/5/2011 p. 17435.
• Preocupação com os reflexos negativos que a Medida Provisória
534/2011, que garante incentivos fiscais para a produção de tablets,
trará para a Zona Franca de Manaus. DSF 25/5/2011 p. 18332.
• Defesa do trabalho do Deputado Aldo Rebelo na relatoria do projeto de reforma do Código Florestal, aprovado ontem na Câmara
dos Deputados; e outros assuntos (como Líder). DSF 26/5/2011 P.
18733.
• Comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. DSF
27/5/2011 p. 18821.
• Registra reunião da bancada do Estado do Amazonas com o Governador do Estado, Omar Aziz, para a discussão da Medida Provisória
534 que inclui os Tablets como um insumo e um bem de informática. DSF 27/5/2011 p. 19276.
• Comemoração dos 102 anos do Ensino Técnico Profissionalizante.
DSF 31/5/2011 p. 19655.
• Manifestação de pesar pelo falecimento do agricultor Adelino Ramos, assassinado na última sexta-feira. DSF 31/5/2011 P. 19732.
• Críticas às medidas provisórias que tratam da concessão de benefícios fiscais para as indústrias de equipamentos da área de infor-
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mática, defendendo incentivos maiores para aquelas localizadas em
regiões menos favorecidas. DSF 1o/6/2011 P. 19923.
Apelo ao Governo Federal para que assegure a competitividade dos
produtos da indústria de informática da Zona Franca de Manaus; e
outro assunto. DSF 2/6/2011 p. 20658.
Comentários acerca do episodio vivido pela Casa ontem ao apreciar
medidas provisórias, criticando seu rito de tramitação atual; registro
da participação de Sua Excelência, hoje, do ato de lançamento do
Plano Brasil sem Miséria (como Líder). DSF 3/6/2011 p. 20906.
Balanço da visita de Sua Excelência e de outros Senhores Senadores
a área entre as divisas dos estados de Rondônia, Amazonas e Acre
onde são frequentes os conflitos agrários; e outro assunto. DSF
9/6/2011 p. 22614.
Homenagem pelo transcurso, no dia 5 do corrente, do Dia do Meio
Ambiente. DSF 10/6/2011 p. 22926.
Registro da reinstalação, na última quarta-feira, da Frente Parlamentar Brasil-Cuba. DSF 10/6/2011 p. 22922.
Relato da participação brasileira na 100a Assembleia da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, realizada em Genebra, nos dias
1o a 18 do corrente, destacando o tema relacionado à seguridade e
assistência social. DSF 21/6/2011 p. 24749.
Comemoração aos 16 anos da Rede Vida de Televisão. DSF
22/6/2011 p. 24842.
Indignação com matéria, licada pelo jornal A Crítica, intitulada ¿Senador do DEM critica a atuação de amazonenses¿ que retrata avaliação feita pelo Senador Demóstenes Torres. DSF 22/6/2011 p. 24916.
Considerações sobre a 100a Conferência da Organização Internacional do Trabalho, atendo-se à questão relativa aos trabalhadores
domésticos, destacando o texto de proposta de emenda à Constituição que Sua Excelência apresentou, e outro assunto. DSF 23/6/2011
p. 25240.
Registro da realização do Festival Folclórico de Parintins. DSF
29/6/2011 p. 25886.
Homenagem ao Festival Folclórico de Parintins (como Líder). DSF
29/6/2011 p. 25922.
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• Balanço dos assuntos abordados durante reunião de senadores do
PDT, PSB e PCdoB com a Presidente da República Dilma Rousseff,
ocorrida ontem. DSF 30/6/2011 p. 26149.
• Considerações acerca do debate com a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, sobre questões do novo Código Florestal e do
Programa Mais Ambiente; e outro assunto. DSF 1o/7/2011 p. 26545.
• Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-presidente e Senador
Itamar Franco. DSF 6/7/2011 p. 27039.
• Considerações sobre a reforma política sob a ótica do gênero, para
assegurar maior participação das mulheres nos quadros políticos.
DSF 7/7/2011 P. 27341.
• Registra a aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei
1033/2003, através do qual concede adicional de periculosidade aos
vigilantes. DSF 8/7/2011 P. 28145.
• Registro de visita feita por S. Exa, ontem, ao Estado do Pará, integrando a Comissão Externa que tem como objetivo acompanhar
as questões que envolveram os recentes assassinatos no campo, sobretudo nos Estados do Amazonas, de Rondônia e do Pará. DSF
de 13/7/2011 p. 28941.
• Saudação ao Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam)
pela posse do novo Conselho Superior e Fiscal do Pólo Industrial
de Manaus; outro assunto. DSF 14/7/2011 P. 29296.
• Balanço das atividades desenvolvidas no Senado Federal, durante
o primeiro semestre de 2011, especialmente para prestar contas ao
povo do Estado do Amazonas. DSF 15/7/2011 P. 29708.
• Preocupação com os reflexos, para a Zona Franca de Manaus, de
decreto pulicado pelo Governo do Estado de São Paulo garantindo
incentivos fiscais às empresas que produzem tablets no estado. DSF
2/8/2011 p. 30597.
• Saudação ao Município de Coari, do Estado do Amazonas, pelo
transcurso, hoje, de seus 79 anos de existência. DSF 3/8/2011 p.
31101.
• Comemoração dos cinco anos da sanção da Lei 11.340, de 2006,
"Lei Maria da Penha". DSF 5/8/2011 p. 31334.
• Registro da participação de S. Exa, em evento realizado em São Paulo – SP, organizado pela jornalista Ana Paula Padrão, para debater
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a situação da mulher no mercado consumidor e a luta por direitos
iguais. DSF 10/8/2011 P. 32034.
Destaque às ações do Governo Federal de incentivo à produção
na Zona Franca de Manaus; e outros assuntos. DSF 11/8/2011 p.
32392.
Relato da participação de Sua Excelência no III Encontro dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado do Amazonas; e outros
assuntos. DSF 17/8/2011 p. 33853.
Análise da importância da região amazônica no que se refere à
produção de petróleo e gás natural no Brasil (como Líder). DSF
18/8/2011 P. 33997.
Comentários acerca do artigo pulicado na revista IstoÉ, desta semana, do articulista Leonardo Attuch, intitulado “A arapuca da ‘faxina’”.
DSF 24/8/2011 p. 34107.
Relato da participação de Sua Excelência na reunião, realizada hoje,
do Conselho Político da Presidente Dilma Rousseff (como Líder).
DSF 30/8/2011 p. 35513.
Registro da pré-divulgação de filme da cineasta Eva Neide, que
resgata a história dos "soldados da borracha" no Brasil no período
da Segunda Guerra Mundial. DSF 31/8/2011 p. 35571.
Registro da realização, na sessão de amanhã, de homenagem pelo
transcurso do 39o aniversário da Rede Amazônica de Rádio e Televisão e encaminhamento de moção de aplauso. DSF 1o/9/2011 p.
35872.
Comemoração pelo transcurso, hoje, dos 161 anos da autonomia
política do Estado do Amazonas, ocorrida em 5 de setembro de
1850. DSF 6/9/2011 P. 36537.
Regozijo pelo parecer da Procuradoria Geral da República que conclui pela constitucionalidade da Lei 12.382, de 2011. DSF 7/9/2011
p. 36685.
Comemoração dos 109 anos de nascimento do ex-presidente da
República Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK). DSF 13/9/2011
p. 37045.
Críticas ao governo dos Estados Unidos pela prisão injusta de cinco
cidadãos cubanos. DSF 13/9/2011 p. 37099.
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• Considerações sobre as notícias veiculadas acerca do suposto envolvimento do Ministro Orlando Silva e o Partido Comunista do
Brasil em fraude de desvio de recursos públicos; e outro assunto.
DSF 21/10/2011 p. 43261.
• Homenagem pelo transcurso, no próximo dia 24, dos 342 anos de
fundação da cidade de Manaus. DSF 22/10/2011 p. 43468.
• Registro da participação de S. Exa, hoje, na cidade de Manaus, da
solenidade de inauguração da ponte sobre o Rio Negro; e outros
assuntos. DSF 25/10/2011 p. 43573.
• Solidariedade aos pleitos dos trabalhadores em educação reunidos
em manifestações em várias cidades do Brasil na data de hoje; e
outros assuntos. DSF 27/10/2011 p. 44155.
• Considerações acerca das denúncias envolvendo o ex-ministro dos
Esportes, Orlando Silva. DSF 28/10/2011 p. 44457.
• Referência à decisão da UNESCO de adesão da Palestina como
membro pleno daquela Organização; e outros assuntos. DSF
2/11/2011 p. 44963.
• Reflexão acerca do processo de desenvolvimento econômico e
social do País, destacando o relatório do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e reportagem da revista Veja intitulada "Cidades, o grande salto do Brasil urbano".
DSF 4/11/2011 p. 45223.
PROPOSIÇÕES:
PEC 28/2011, de 26/4/2011 – Acrescenta o § 3o ao art. 45 da Constituição Federal e revoga o § 2o do art. 4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar correção periódica da representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.
PEC 46/2011, de 2/6/2011 – Dá nova redação ao inciso XVII do art.
49 da Constituição Federal.
PEC 57/2011, de 21/6/2011 – Acrescenta o art. 251 à Constituição
Federal para mudar a denominação da Zona Franca de Manaus para
Pólo de Desenvolvimento Incentivado – PDI, e acrescenta o art. 98 ao
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor sobre
os benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus.
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PEC 58/2011, de 21/6/2011 – Altera o parágrafo único do art. 7o da
Constituição Federativa do Brasil, para assegurar aos trabalhadores
domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
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PEC 82/2011, de 29/8/2011 – Altera o art. 134 da Constituição Federal.
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PEC 85/2011, de 31/8/2011 – Dá nova redação ao § 3o do art. 18 da
Constituição Federal.
PEC 86/2011, de 31/8/2011 – Cria os Tribunais Regionais Federais da
6a Região, com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima.
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