






Posse dos Novos Senadores 
SEXTA,   01   DE   FEVEREIRO   DE   2019 





“Que a transparência de nossas ações seja a regra, sem macular nossa Carta Cidadã.” 





“Precisaremos buscar harmonizar os contrários, aproximar as convergências e diminuir as 
diferenças  que não atendam aos imperativos das boas práticas políticas. É imperioso 

chegar a decisões soberanas,, que jamais deixem de ser  justas.” 



“Vamos destrancar nossas portas. Deixaremos que o sol entre por cada fresta e ilumine 
cada canto do Congresso Nacional. Não há e tampouco pode haver nada a esconder. É 

isso que o cidadão exige. E é disso que a democracia precisa.” 





“Que possamos realizar um trabalho consciente, célere e em estreita identidade com as maiores 
aspirações dos brasileiros de todos os quadrantes de nosso querido Brasil.” 





“Somos nós, como representantes do povo, que devemos ser os primeiros a acreditar que 
podemos fazer do Brasil um país muito maior do que ele já é”.  











“Agradeço à nação brasileira por todo apoio. Defendo a aproximação com a sociedade. O 
cidadão, o eleitor deste país quer participar, quer acompanhar o que seus representantes 

fazem ou se omitem em fazer”.  

















“Sou aliado do Senado Federal. Sou aliado do Brasil.” 















Eleição do Presidente do Senado 
SAbado,   02   DE   FEVEREIRO   DE   2019 





“Sejamos otimistas, mais austeros, mais eficientes e mais próximos do povo.” 









“Precisamos acreditar que acima de todas as dificuldades está a vitória, que acima de todas as 
injustiças, está a igualdade social, que acima de toda a mentira, está a verdade.”  







Parabéns senador pelo seu discurso, por sua postura! Sou amapaense e me sinto muito 
satisfeita com sua atuação no Congresso! Você tem tudo para ir muito longe na vida política! 

Honestidade e compromisso com o povo é o que nós cidadãos esperamos dos nosso 
representantes em Brasília! Conte com nosso apoio!!  

Frigia Pereira / Macapá 



 O Amapá torce muito por vc senador Davi. Que Deus ti abençoe Sempre.  
Rony Pereira / Amapá 













“Somos uma nação que luta e acredita na dignidade humana, na 
democracia e no seu desenvolvimento”.  









 Parabéns, senador! Deveríamos ter mais senadores como o senhor.    
@Machado_cesar                 



O Davi terá a incumbência de reescrever a história do Brasil  
Fidel Ferreira Leite / Paraíba 







 Parabéns senador Davi! Hoje o Amapá está nas páginas da história de maneira positiva.  
Elson Vilhena / Amapá 







“Que possamos, com lucidez, realismo, respeito e dignidade, promover amplos debates 
sobres os temas e políticas que o país, de fato, precisa para crescer.”   





O Brasil dormiu (se referindo ao dia 1 de fevereiro de 2019) tranquilo, pois tem 
alguém que luta pelo povo. Parabéns! 

@Prpablooliveira  







“Enfrentaremos as dificuldades do país sustentados nos pilares da independência, transparência, 
austeridade e protagonismo.”  



Parabéns senador. Esperamos cada dia que atos como esse sejam cada vez mais rotineiros!  
Precisamos de um país novo e isso começa pelo Senado e Câmara. 

@Maiamv  






  







Se fosse fácil, qualquer um faria. O senhor se portou á altura dos 
anseios do povo. Siga firme. Parabéns!! 

Davidcovre




Parabéns pela serenidade, coragem, bravura na 

condução dos trabalhos! Orgulho. És grande!! 
@Gustavocpenna









 Desejo-lhe um bom comando nesta casa, que precisava 
de um presidente integro e honesto! 

Sergio Ribeiro 





“A união de todos, pelo bem de todos, deve se sobrepor aos interesses individuais e corporativos e 
constituir-se em compromisso de todos os brasileiros.” 



 Merecido!!! Parabéns! Estamos muito orgulhosos por sua eleição. Reerga o Senado! 
Leone Rodrigo - Brasília 







 Parabéns Senador Davi , siga em frente , com pulso forte , tenha certeza que o povo o apoiará.  
Alice Perez / Presidente Prudente 





Abertura dos Trabalhos Legislativos 
Segunda,   04   DE   FEVEREIRO   DE   2019 





“Temos consciência da importância de inaugurarmos uma nova forma de fazer política, orientada por uma 
demonstração nas escolhas de nossos representados, Sua Excelência O povo.” 





“Este parlamento, em diversos momentos de nossa história, foi responsável por garantir a 
estabilidade institucional do País. Mas devemos ressaltar que pertencemos, também, a uma 

Legislatura que representa a mudança, o novo e a esperança.” 



“Ao passar em frente à Bandeira Nacional da Guarda da Bandeira da tropa, faço uma reverência ao 
Pavilhão Nacional: Viva o Brasil e o povo brasileiro.” 













 Davi! Você é mais uma esperança para o povo brasileiro. Vai firme 
em tudo o que for necessário! E que Deus te proteja! 

Jocely Maria Bertei / Rio Grande do Sul  











Parabéns pela vitória conquistada, nos representará muito bem. Sucesso! 
Marcia Rabelo / Mato Grosso  - MT 







 Que Deus abençoe muito essa nova jornada e você seja sempre um grande orgulho para nós.  
Naldima Flexa / Macapá 





 O senhor está corretíssimo, já entrou para a história, não devemos esquecer: 
Direito tem, quem direito anda.  
Elisia Montenegro / Salvador 





Faça uma boa presidência, não perca a oportunidade que está tendo de ser lembrado na 
história como um verdadeiro patriota, leal, honesto e que lutou pelo bem da Nação.   

Deidde Diniz / Pará-Belém (Pelo Facebook ) 






  Parabéns Davi, sucesso e lembre: o Brasil precisa de mudança...  
Mauricio Vasconcelos / Brasileiro, mora em Las Vegas 





 Isso mesmo Presidente do Senado, creio em uma nova história política para o nosso Brasil!  
Valquiria Amaral / Laranjal do Jari 





“Devemos sempre lembrar: nossas escolhas traçam o nosso destino. Então que 
estas escolhas sejam pautadas pelo que há de melhor nos seres humanos.”  





“O povo brasileiro quer mudanças. Ele quer trabalho. Ele quer segurança. Ele quer educação. 
Ele quer saúde. Ele quer respeito”. 



“As urgências são muitas, como são as prioridades, mas haveremos de ter bom 
senso, colegiadamente, para encontrar os pontos de convergência e promover o 
bem-estar do nosso povo, a superação de entraves como o desemprego, visando 

o pleno desenvolvimento social e econômico do Brasil, inaugurando, também, 
um novo ciclo de progresso.” 







Nós brasileiros que agradecemos! Obrigado por lutar por nossa Nação!!  
Começo de novos tempos!! Parabéns nobre senador 

Alex Santos  / Contagem, MG 
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