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01/02/2015  - Deixou de ser membro o Deputado Eliene Lima (PSD/MT), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Luiz Fernando Machado (PSDB/SP), em virtude 
do término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da 
Mesa do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Moreira Mendes (PSD/RO), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro a Deputada Sandra Rosado (PSB/RN), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado João Ananias (PCdoB/CE), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Professor Setimo (PMDB/MA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Benjamin Maranhão (SD/PB), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Geraldo Thadeu (PSD/MG), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Ronaldo Zulke (PT/RS), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Reginaldo Lopes (PT/MG), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Geraldo Simões (PT/BA), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador João Alberto Souza (PMDB/MA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Penna (PV/SP), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Daniel Almeida (PCdoB/BA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Geraldo Resende (PMDB/MS), em virtude do 
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término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Lázaro Botelho (PP/TO), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Izalci (PSDB/DF), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Assis Carvalho (PT/PI), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Marcos Rogério (PDT/RO), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Felipe Maia (DEM/RN), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Gastão Vieira (PMDB/MA), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Waldenor Pereira (PT/BA), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Vilson Covatti (PP/RS), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Sandro Mabel (PMDB/GO), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Cláudio Puty (PT/PA), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Laercio Oliveira (SD/SE), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Cleber Verde (PRB/MA), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Wilson Filho (PTB/PB), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Urzeni Rocha (PSD/RR), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Hugo Napoleão (PSD/PI), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
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Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Givaldo Carimbão (PROS/AL), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado João Magalhães (PMDB/MG), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado João Leão (PP/BA), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB/BA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Ivan Valente (PSOL/SP), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Cesar Colnago (PSDB/ES), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Júnior Coimbra (PMDB/TO), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Hermes Parcianello (PMDB/PR), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Luiz Alberto (PT/BA), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro a Deputada Aline Corrêa (PP/SP), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Alfredo Kaefer (PSDB/PR), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 
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 - Deixou de ser membro o Deputado Betinho Rosado (PP/RN), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Silvio Costa (PSC/PE), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Beto Faro (PT/PA), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Carlos Melles (DEM/MG), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Rodrigo de Castro (PSDB/MG), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador Alfredo Nascimento (PR/AM), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador Cyro Miranda (PSDB/GO), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Félix Mendonça Júnior  (PDT/BA), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador GIM (PTB/DF), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Senador Ruben Figueiró (PSDB/MS), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado João Maia (PR/RN), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Luciano Castro (PR/RR), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Dr. Jorge Silva (PROS/ES), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Jaime Martins (PSD/MG), em virtude do término 
da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Alexandre Roso (PSB/RS), em virtude do término 
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da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Milton Monti (PR/SP), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Alexandre Toledo (PSB/AL), em virtude do 
término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa 
do Senado Federal. 

 - Deixou de ser membro o Paulo Foletto (PSB/ES), em virtude do término da 54ª 
legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro o Deputado Sandes Júnior (PP/GO), em virtude do término da 
54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado 
Federal. 

 - Deixou de ser membro a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), 
em virtude do término da 54ª legislatura, conforme critério adotado pela Secretaria-
Geral da Mesa do Senado Federal. 

08/01/2015  - O Deputado Arnaldo Jardim (PPS/SP) deixou de integrar a CMO em virtude de não 
exercer mais o mandato parlamentar. 

06/01/2015  - O Deputado Filipe Pereira (PSC/RJ) deixou de integrar a CMO em virtude de não 
exercer mais o mandato parlamentar. 

15/12/2014  - Indicado pelo PSD, o Deputado Hugo Napoleão (PSD/PI), em substituição ao 
Deputado Eduardo Sciarra (PSD/PR), e solicitado que o Deputado Moreira Mendes 
(PSD/RO), passe a ser titular e o Deputado Hugo Napoleão (PSD/PI), como suplente 
nos termos do Ofício sem nº, de 11/12/2014. (Expediente recebido na CMO em 
15/12/2014). 

26/11/2014  - Indicado pelo PMDB, o Deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ) como titular, em 
substituição ao Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), nos termos do Ofício 
OF/GAB/I/1062, de 25/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 26/11/2014). 

24/11/2014  - Indicado pelo Bloco de Apoio ao Governo, o Senador Humberto Costa (PT/PE) como 
suplente, em substituição ao Senador João Capiberibe (PSB/AP), nos termos do 
Ofício nº 083/2014-GLDBAG, de 24/11/2014. (Expediente recebido na Secretaria da 
CMO em 24/11/2014) 

 - Indicado pelo PMDB, o Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) como titular, em 
substituição ao Deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ), nos termos do Ofício 
OF/GAB/I/1054, de 24/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 24/11/2014). 

 - Indicado pelo PSOL, o Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ) como suplente, em 
substituição ao Deputado Chico Alencar (PSOL/RJ), nos termos do Ofício nº 
14/14/Assessoria, de 24/11/2014. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 
24/11/2014). 

20/11/2014  - Indicados pelo PMDB, o Deputado Júnior Coimbra (PMDB/TO) e o Deputado 
Professor Sétimo (PMDB/MA) como suplentes, em vagas existentes, nos termos do 
Ofício OF/GAB/I/1038, de 19/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 
20/11/2014). 

18/11/2014  - Indicado pelo Bloco (PV/PPS), o Deputado Penna (PV/SP) como titular, em 
substituição ao Deputado Paulo Wagner (PV/RN), nos termos do Ofício nº 168/14-
LIDPV (PTB/PR/PSC), de 17/04/2014. (Expediente recebido na CMO em 
18/11/2014). 

 - Indicado pelo PSD, o Deputado Geraldo Thadeu (PSD/MG) como suplente, em 
substituição ao Deputado Roberto Dorner (PSD/MT), nos termos do Ofício nº Ofício 
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nº 528/14/PSD, de 18/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 18/11/2014). 

12/11/2014  - Indicado pelo Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC), o Senador Alfredo 
Nascimento (PR/AM) como titular, em substituição ao Senador Antonio Carlos 
Rodrigues (PR/SP), nos termos do Ofício nº 073/2014-BLUFOR (PTB/PR/PSC), de 
12/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 13/11/2014). 

 - Indicado pelo SD, o Deputado Laercio Oliveira (SD/SE) como suplente, em 
substituição ao Deputado Henrique Oliveira (SD/AM), nos termos do Ofício nº 
353/SD/2014-Lid, de 12/11/2014. (Expediente recebido na CMO em 12/11/2014). 

06/11/2014  - Nos termos do Ofício nº 343/2014/SD/2014-Lid, de 05/11/2014, o Deputado 
Benjamin Maranhão (SD/PB), deixa de ser suplente e passa à condição de titular e o 
Deputado Henrique Oliveira (SD/AM) deixa de ser titular e passa à condição de 
suplente. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 06/11/2014). 

08/10/2014  - Indicado pelo PT, o Deputado Paulo Pimenta (PT/RS) como titular, em substituição 
ao Deputado Pedro Uczai (PT/SC), nos termos do Ofício nº 936/GAB-LidPT, de 
07/10/2014. (Expediente recebido na CMO em 08/10/2014). 

09/07/2014  - Nos termos do Ofício nº 207/2014/PDT, de 02/07/2014, o Deputado Marcos Rogério 
(PDT/RO), deixa de ser suplente e passa à condição de titular e o Deputado Félix 
Mendonça Júnior (PDT/BA) deixa de ser titular e passa à condição de suplente. 
(Expediente recebido na Secretaria da CMO em 09/07/2014). 

04/06/2014  - Indicado pelo PSDB, o Deputado Alfredo Kaefer (PSDB/PR), como suplente, em 
vaga existente, nos termos do Ofício nº 650/2014/PSDB, de 04/06/2014, da 
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. (Expediente recebido na Secretaria 
da CMO em 05/06/2014). 

13/05/2014  - Indicado pelo PT, o Deputado Geraldo Simões (PT/BA), como suplente, em 
substituição ao Deputado Márcio Macêdo (PT/SE), nos terms do Ofício nº 528/GAB-
LidPT, de 08/05/2014, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 13/05/2014). 

30/04/2014  - Indicado pelo PSDB, o Deputado Cesar Colnago (PSDB/ES), como suplente, em 
vaga existente, nos termos do Ofício nº 492/2014/PSDB , de 30/04/2014. 
(Expediente recebido na Secretaria da CMO em 30/04/2014). 

15/04/2014  - Indicado, pela Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Mozarildo 
Cavalcanti (PTB/RR) como titular, em substituição ao Senador Marcelo Crivella, nos 
termos do Ofício nº 59/2014-BLUFOR, de 18/03/2014. (Expediente recebido pela 
Secretaria da CMO em 15/04/2014). 

14/04/2014  - Indicado pelo PSC, o Deputado Filipe Pereira (PSC/RJ), como suplente, em vaga 
existente, nos termos do Ofício Líder nº 152/2014, de 07/04/2014. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 10/04/2014). 

10/04/2014  - Indicado pelo DEM, o Deputado Carlos Melles (DEM/MG), como suplente, em vaga 
existente, nos termos do Ofício nº 142-L-Democratas/14, de 09/04/2014. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 10/04/2014). 

 - Indicado pelo Bloco PV/PPS, o Deputado Paulo Wagner (PV/RN), como titular, em 
substituição ao Deputado Eurico Júnior (PV/RJ), nos termos do Ofício/Lid/nº 
076/2014, de 09/04/2014. (Expediente recebido na CMO em 10/04/2014). 

09/04/2014  - Indicado pelo PSDB, o Deputado Izalci (PSDB/DF), como suplente, em vaga 
existente, nos termos do Ofício nº 414/2014/PSDB, de 09/04/2014. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 09/04/2014). 

02/04/2014  - Indicado pelo PMDB, o Deputado Hermes Parcianello (PMDB/PR), como suplente, 
em vaga existente, nos termos do Ofício/GAB/I/Nº 278, de 02/04/2014. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 03/04/2014). 
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 - Indicado pelo PMDB, o Deputado Lucio Vieira Lima (PMDB/BA), como titular, em 
vaga existente, nos termos do Ofício/GAB/I/Nº 279, de 02/04/2014. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 03/04/2014). 

 - Indicados pelo PROS, os Deputados Givaldo Carimbão (PROS/AL), como titular, em 
vaga existente e o Deputado Dr. Jorge Silva (PROS/ES), como suplente, em 
substituição ao Deputado Miro Teixeira (PROS/RJ), nos termos do Ofício nº 
38/14/PROS, de 27/03/2014. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 
03/04/2014). 

 - Indicado pelo Bloco PP/PROS, o Deputado João Leão (PP/BA), como titular, em 
substiuição ao Deputado Dimas Fabiano (PP/MG), nos termos do Ofício nº 182/Lid. 
Bloco PP/PROS, de 02/04/2014. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 
03/04/2014). 

 - Indicados pelo Solidariedade, os Deputados Henrique Oliveira (SDD/AM), como 
titular e Benjamin Maranhão (SDD/PB), como suplente, em vagas existentes, nos 
termos do Ofício 90 Solidariedade/2014-Lid, de 02/04/2014. (Expediente recebido na 
Secretaria da CMO em 03/04/2014). 

 - Indicado pelo PT, o Deputado Cláudio Puty (PT/PA), como suplente, em substituição 
ao Deputado Marco Maia (PT/RS), nos termos do Ofício nº 307/GAB-Lid/PT, de 
1º/04/2014. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 03/04/2014). 

27/03/2014  - Indicados pelo PMDB, os Deputados Gastão Vieira (PMDB/MA), como titular e João 
Magalhães (PMDB/MG), como suplente, em vagas existentes, nos termos do 
Ofício/GAB/I/Nº 241, de 26/03/2014. (Expediente recebido na Secretaria da CMO em 
28/03/2014). 

 - Indicado pelo PMDB, o Deputado Sandro Mabel (PMDB/GO), como titular, em vaga 
existente, nos termos do Ofício/GAB/I/Nº 242, de 26/03/2014. (Expediente recebido 
na Secretaria da CMO em 28/03/2014). 

26/03/2014  - Nos termos do Ofício nº 197/14/PSD, de 25/03/2014, o Deputado Urzeni Rocha 
(PSD/RR), deixa de ser suplente e passa à condição de titular e o Deputado Moreira 
Mendes (PSD/RO) deixa de ser titular e passa à condição de suplente. (Expediente 
recebido na Secretaria da CMO em 26/03/2014). 

 

   

 


