
ATA DA 3ª. SESSAO EXTRAORDINÁRIA

EM 28 DE AGOSTO DE 2002

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO

SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO. SR. DR. MIGUEL GUSKOW

SECRETÁRIA : Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

Às 09:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros( as)

GARCIA VIEIRA, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO GOMES DE BARROS,

ELIANA CALMON, LAURITA VAZ e LUIZ FUX, foi aberta a sessão.

Compareceu à sessão, para julgar processos a ele vinculados, o Sr.

Ministro MILTON LUIZ PEREIRA.

Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros FRANCISCO

FALCÃO, FRANCIULLI NETTO e PAULO MEDINA.

Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Palavras

O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. Presidente, quero

registrar que o nosso Colega Ministro Paulo Medina recebeu a Comenda

do Governo do Estado de Minas Gerais, condecoração extremamente

justa.

Sr. Ministro Paulo Medina, em meu nome e, tenho certeza, em nome da

Seção, receba nossas congratulações.

Comunicação

O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. Presidente, faço o

registro doloroso do passamento da mãe de nossa Colega Ministra

Laurita Vaz. Tenho muita autoridade para falar sobre o assunto; é

doloroso, mas, na verdade, é a ordem natural das coisas.

Há nove anos, perdi também minha mãe e digo, com muita segurança,

que a dor de hoje vai-se amaciando e, com o tempo, vai-se tornando

uma docíssima saudade; tenho a certeza de que assim ocorrerá com S.

Exa. Sra. Ministra Laurita Vaz, receba os sentimentos da Seção.

Receba nosso abraço.

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (PRESIDENTE): A Presidência e os demais

Ministros desta Seção se associam às duas proposições do Sr.

Ministro Humberto Gomes de Barros: a primeira, de congratulações

pela comenda recebida pelo Sr. Ministro Paulo Medina, e a segunda,

de consternação pelo falecimento da Sra. Luzia José da Conceição,

mãe de nossa querida Ministra Laurita Vaz. Serão feitas as devidas

comunicações, que, tenho certeza, são da aprovação de todos.

Há pouco tempo, dizia à Sra. Ministra Laurita Vaz que ela era santa,

mas sua mãe era santa duas vezes: foi santa na terra e é agora no

céu.

Acredito que Deus a guarda no melhor cantinho para as pessoas

santas, e tenho certeza de que a Sra. Luzia José da Conceição se



encontra em bom lugar, abençoando, como sempre o fez, Laurita e suas

decisões, assim como seus outros filhos e netos, enfim, a toda

família brasileira, porque somente as santas sabem fazê-lo.Também já

perdi minha mãe, e, como disse o Sr. Ministro Humberto Gomes de

Barros, que empregou a palavra certa na frase correta, a dor vai

"amaciando", mas a dor da saudade da mãe nunca passa, apenas amacia.

Sra. Ministra Laurita Vaz, receba nossos sentimentos.

Esses registros constarão em ata. Pedimos à Sra. Ministra Laurita

Vaz que nos envie a relação de seus familiares, para que possamos

encaminhar nossos pêsames.

A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: Sr. Presidente, aproveito a

oportunidade para agradecer o carinho, as generosas palavras e os

afetuosos cumprimentos de todos os Ministros e servidores desta

Casa. Não é preciso dizer o quanto é doloroso este momento.

Minha mãe, na verdade, foi mãe e pai de sete filhos. Acredito que

colheu muitos frutos de seu trabalho, principalmente a honestidade,

virtude que conseguiu nos transmitir - digo na mensagem de 7º dia. A

missa será hoje na minha cidade.

Muito obrigada a todos.

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, a

Presidência quer registrar também o grande exemplo de cidadania e de

sacrifício da Sra. Ministra Laurita Vaz, que está no 7º dia de luto

e poderia, muito bem, estar gozando a licença que a lei lhe concede;

porém, no espírito de cidadania e de amor a esta Casa, está presente

no cumprimento do dever.

J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a sessão às 12:30 horas, tendo sido julgados  56

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 28 de agosto de 2002.

MINISTRO JOSÉ DELGADO

Presidente da sessão

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

Secretária


