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formalidades regimentais, “VOTOS DE PROFUNDO PESAR” peía falecimento 

do Ex-Senador e Ex-Vice Presidente da República MARCO MACIEL, ocorrido 

no dia 12 de junho do corrente ano, em um hospital no Distrito Federal.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência a família enlutada, através da 

família enlutada.ramiiia eniuraaa. 
APROVADO EM, UfTVLUL DISCURSO
votação po r i mqvÃcmcb

SAIA DAS S E & é S i^ H  l ü t T " JUSTIFICATIVA
ENTE

Marco Maciel nasceu em Recife, em 1940. De líder estudantil, 
ele chegou ao cargo de vice-presidente da República, em 1995.

O político ganhou sua primeira eleição como deputado estadual ainda 
na década de 1960 e, na eleição seguinte, em 1970, Maciel foi eleito 
deputado federal. Em 1976 foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. 
Na gestão Geisel, Marco Maciel foi escolhido para assumir o governo de 
Pernambuco e, d época, criou um projeto de com bate à seca e deu 
prioridade ao Porto de Suape, iniciado no governo de Eraldo Gueiros. Foi no 
governo de Maciel que um navio atracou no porto pela primeira vez.

Na política, Maciei participou das articulações que criaram o PDS, em 
substituição a Arena. Com a volta das eleições diretas para governador, 
em 1982, ele indicou o vice, Roberto Magalhães, para disputar o governo e 
se candidatou ao Senado.

Eleito, no Congresso Nacional, Maciel ganhou mais destaque como 
articulador político e, em 1984, se tornou peça-chave na criação de uma 
aliança com os oposicionistas ao regime militar. À época, o senador 
pernambucano estava cotado para ser o vice de Tancredo Neves, mas o 
senador José Sarney terminou sendo o escoihido.
Em 1994, Marco Maciel foi indicado vice-presidente na chapa do então 
candidato Fernando Henrique Cardoso, onde ocupou o cargo até 2002. Em
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2003, o Doivnco foi eíüítQ poro q Accdem ia Brasileira de Letras, com sede no 
Rio de Janeiro.

Crn 2010, quando já tentava o quorío mandato de senador, sofreu 
sua primeira derrota nas eietções de Pernambuco, disputando, assim, sua última 
eleicãc.

Ante o exposto, peço o Aprovação Unanime desso Propositura aos No&res 

Pares.
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