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Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 504, DE 2007
Nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
requeremos que o tempo destinado aos oradores do
expediente da sessão de 14 de junho do corrente ano,
seja destinado à homenagear os pioneiros da informática no Brasil, quais sejam o Tesouro Nacional, o Ministério da Agricultura e a IBM, por ocasião do transcurso
de noventa anos da chegada das primeiras máquinas
de processamento de dados ao Brasil. Com essa comemoração, o Congresso Nacional celebrará o início
da era da informática no País.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2007.

REQUERIMENTO Nº 505, DE 2007
Senhor Presidente,
Tendo sido designado para integrar a delegação
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em viagem oficial à cidade de Valparaíso – Chile,
com saída do Brasil no dia 15 e retorno no dia 18 de
maio próximo, venho solicitar, nos termos regimentais,
seja concedida licença para desempenhar a referida
missão.
Comunico, por oportuno, que estarei ausente do
País neste mesmo período.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2007. – Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.

Maio de 2007

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Srs. Senadores Arthur Virgílio e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VÍRGILIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs Senadores, com um programa iniciado logo de
manhãzinha, rumo a Itapiranga, em caravana de dez
ônibus, a população desse próspero Município do Amazonas comemorou, no dia 2 último o 13° aniversário
da primeira aparição de Nossa Senhora ao vidente
Edson Glauber.
A festa, organizada pela Prelazia de Itapiranga,
por iniciativa do Bispo de Itacoatiara, Dom Carilo Gritti,
vem sendo uma forte manifestação de fé religiosa dos
moradores da cidade. A cidade de Itapiranga é jurisdicionada à Prelazia de Itacoatiara, que congrega ainda
os Municípios de São Sebastião do Uatumã, Urucurituba, Silves e Urucará.
Os registros da Igreja contam que a primeira
aparição de Nossa Senhora a Edson ocorreu em 2
de maio de 1994. Dessa data para cá, a devoção à
Santa ampliou-se, com muitas conversões de fiéis e
milagres.
Dom Carilo, segundo entrevista publicada no jornal Em Tempo, diz não se opor a esse tipo de manifestação religiosa, entendendo tratar-se de algo de Deus.
Não é para menos, como explica, pois há mais de dez
anos que as aparições ocorrem em Itapiranga.
Glauber, o vidente que vê Nossa Senhora com
freqüência, já visitou a Itália e o Vaticano. Dom Carilo
acompanha o desenvolvimento dessas manifestações
e, por via das dúvidas, conta que o vidente já se submeteu a diversos exames com psicólogos e psiquiatras. Todos afirmam que ele é uma pessoa normal e
equilibrada.
No entanto, o Bispo de Itacoatiara lembra que o
reconhecimento das aparições pelo Vaticano demanda
um certo tempo, com estudos e possível comprovação
de casos de milagres.
Ao fazer este registro, transmito cumprimentos
afetuosos à população de Itapiranga e ao Sr. Edson
Glauber, por intermédio de Dom Carilo Gritti, Bispo da
Prelazia de Itacoatiara, bem como ao Prefeito do Município, José Nivalter Corrêa Li, Carlos Augusto Viana
Freire, extensivamente aos Vereadores do Município.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero dizer que pesquisas, como a que
dá seqüência aos estudos sobre o genoma do Guaraná, estão seriamente ameaçadas no meu Estado, o

