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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Aécio
Ferreira da Cunha, ocorrido no último domingo, 3 de
outubro, em Belo Horizonte.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado ao conhecimento da família, em especial ao exGovernador Aécio Neves, eleito no domingo Senador
da República.
O pai de Aécio Neves e atual Senador eleito
nasceu em Teófilo Otoni, em 1927, e exerceu os mandatos de Deputado Estadual, entre 1955 e 1963, e de
Deputado Federal, entre 1963 e 1987.
Aécio Cunha também presidiu o Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e foi conselheiro de Furnas Centrais
Elétricas e da Companhia Energética de Minas Gerais.
Era uma pessoa competente, querida e respeitada por
todos, com uma trajetória política marcada pela honradez e dignidade. Deixa uma grande lacuna como
cidadão e homem público.
A nossa solidariedade aos mineiros e à família de
Aécio Cunha, especialmente ao nosso futuro colega
de Senado, ex-Governador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Alvaro, o requerimento já se
encontra sobre a mesa e a Presidência encaminhará
o voto de pesar solicitado.
Eu, a Senadora Marisa, todos aqui presentes, esta
Casa inteira, pedimos a V. Exª que o subscreva, porque
se trata de um fato extremamente lamentável.
Fico imaginando a situação do nosso futuro colega, Senador Aécio Neves, a ter que suportar dois sentimentos: o da vitória expressiva que colheu nas urnas
e, no mesmo dia dessa vitória, a perda do pai.
Portanto, nós nos associamos à homenagem que
V. Exª ora presta à família do ex-Governador e Senador Aécio Neves.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 809, DE 2010
Requer, em nome da Liderança do
PSDB, voto de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Aécio Ferreira da Cunha, ocorrido no último domingo , 3 de outubro de
2010, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Senhor Presidente,
Requeiro, em nome da Liderança do PSDB, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do exDeputado Aécio Ferreira da Cunha, ocorrido no último

Outubro de 2010

domingo, 3 de outubro de 2010, em Belo Horizonte,
Minas Gerais.
Requeiro, ainda, que o voto de pesar seja levado
ao conhecimento da família, em especial ao ex-Governador Aécio Neves.
Justificação
Pai de Aécio Neves, ex-governador de Minas
Gerais e atual senador eleito Aécio Cunha nasceu
em Teófilo Otoni, em 1927, e exerceu os mandatos de
Deputado Estadual, entre 1955 e 1963, e Deputado
Federal, em 1963 e 1987.
Aécio Cunha também presidiu o Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), e foi conselho de Furnas Centrais
Elétricas e da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).
Aécio Cunha era uma pessoa competente, querida e respeitada por todos, com uma trajetória marcada
pela honradez e dignidade. Deixa uma grande lacuna
como cidadão e homem público.
Sala das Sessões, de outubro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Em nome da Liderança do Democratas, também
gostaria de dar apoio ao requerimento feito pelo Senador Alvaro Dias em nome da Liderança do PSDB. Então, a Liderança do Democratas também se incorpora
ao requerimento e o apoia integralmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria também,
em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores e
em meu nome pessoal, de manifestar o meu pesar ao
Senador Aécio Neves e a sua família pelo falecimento
de seu pai, Aécio Cunha Neves. Vou tomar a iniciativa

