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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACINAL DA 

ENFERMAGEM E AO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO 

BRASIL, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME 

REQUERIMENTO N° 4157/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR SAMUEL 

SALAZAR. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador RINALDO JÚNIOR. 

 

 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

dez horas, no Plenário, na Sala João Negromonte Filho – SALA DAS SESSÕES 

– no andar térreo da Casa de José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, 

número quatrocentos e dez, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, 

capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em 

caráter SOLENE, sob a Presidência do Vereador RINALDO JÚNIOR. Iniciando 

os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssimo senhor Vereador SAMUEL SALAZAR, autor do Requerimento; 

senhora Francisca Márcia Pereira Linhares, presidente da Associação 

Brasileira de Enfermagem – Seção Pernambuco; senhor Francis Hebert, 

presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem; senhor 

Gilmar Júnior, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 

Pernambuco; senhora Carmela Lília Espósito de Alencar Fernandes, 

representando neste ato a presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado de 

Pernambuco, senhora Ludmila Medeiros Outtes Alves; e senhora Priscila 

Ferraz, enfermeira e, neste ato, representando os homenageados. Na sequência, 

o senhor Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando 

continuidade à reunião, o senhor Presidente convidou o Vereador SAMUEL 
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SALAZAR, autor do Requerimento, para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. O orador saudou os membros da Mesa. Falou do dia do enfermeiro e 

citou a enfermeira Ana Neri. Comentou que a categoria está sempre em 

atualização e que o Brasil é a 5ª força mundial nesta área. Parabenizou os 

profissionais pelo trabalho edificante e relatou sobre quando ficou internado. 

(APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor Presidente convidou a senhora 

Eliane Mendes Germano Lins, enfermeira, para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora cumprimentou a Mesa. Contou sobre sua escola de 

formação, a UFPE, e relatou o porquê do diretório acadêmico receber o nome de 

Ranusia Alves, enfermeira que foi expulsa da Universidade por um Decreto-lei 

instituído pelo ex-presidente Arthur Costa e Silva. Descreveu sua vida profissional 

e quebras de regras por alguns colegas para ajudarem a quem precisa e das 

conquistas na saúde pública. Teceu comentários de sua chefia frente ao IMIP 

onde aprendeu que uma gestão pode salvar ou matar um país e que, na pressão 

de uma pandemia, é necessário um líder e uma equipe coesa e unida. Defendeu 

que os pesquisadores precisam de apoio, pois são eles que proporcionam 

momentos felizes na área da saúde como nos momentos da pandemia do 

COVID-19. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o senhor 

Francis Hebert, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem, para fazer suas colocações. O orador saudou a Mesa e a 

enfermagem pernambucana, deu parabéns pelas mulheres que lutaram nesses 

últimos dois anos de pandemia. Agradeceu pelas dedicações de todos os 

enfermeiros e pelas vitórias que a enfermagem pernambucana conquistou, 

lembrando o quanto foi doloroso as perdas. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor Presidente convidou o Vereador SAMUEL SALAZAR e 

alguns membros da Mesa para realizarem a entrega dos certificados aos 

homenageados. (Lista em anexo aos Anais da Casa). (APLAUSOS). Quebrando 

o protocolo, o senhor Presidente convidou a senhora Priscila Ferraz para ir à 

tribuna e fazer suas colocações. A oradora narrou que, quando entra nesta Casa, 
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sente falta de mais mulheres no poder e que se deve lutar por uma 

representatividade maior. Referiu que na semana da enfermagem deste ano 

comemorou-se as novas conquistas. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente fez suas considerações finais, convidou a todos para acompanharem 

o HINO DA CIDADE DO RECIFE e para um coquetel no Salão Nobre da Casa. 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a 

presente reunião, convocando os senhores Vereadores e as senhoras 

Vereadoras para se reunirem segunda-feira, às 10:00h, em uma Reunião 

Ordinária, de acordo com a Resolução nº 2755/2022, de autoria da Comissão 

Executiva. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente 

ATA que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. 

********************** 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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