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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO RECIFE 

AO SENHOR DANNY BITTENCOURT MORAIS, REALIZADA NO DIA 09 DE 

JUNHO DE 2022, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.021/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR HÉLIO GUABIRABA. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ERIBERTO RAFAEL. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

dezesseis 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 ERIBERTO 

RAFAEL. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor Vereador HÉLIO GUABIRABA, 

autora do Decreto Legislativo; senhor Constantino Barbosa Júnior, Vice-

presidente da Liga Nordeste de Futebol; senhor Ramon Ramos, Presidente do 

Sindicato dos Atletas de Pernambuco; senhor Osmar Basso, empresário 

pernambucano; e senhor Danny Bittencourt Morais, homenageado. 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou todos os presentes 

para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL 

BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor 

Presidente fez o registro da presença, em plenário, do Vereador FELIPE 

ALECRIM e convidou o Vereador HÉLIO GUABIRABA para ocupar a Tribuna e 

fazer suas colocações. O orador cumprimentou os membros da Mesa, contou 
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que o homenageado se destacou por onde passou, possuindo 09 títulos, entre 

eles, o Sulamericano de 2008. Informou que o homenageado jogou em times do 

exterior e no Santa Cruz Futebol Clube, onde permaneceu por 06 temporadas. 

Falou que Danny Morais, hoje, atua como comentarista da TV Globo, do Sportv 

e do Première. Finalizou defendendo o esporte como ferramenta para 

transformar vidas e que se dedica a projetos sociais. (APLAUSOS). Na 

sequência, o senhor Presidente convidou o Vereador HÉLIO GUABIRABA para 

fazer a entrega do Título de Cidadão do Recife, com a respectiva Medalha, ao 

senhor Danny Bittencourt Morais. (APLAUSOS). Em extensão à homenagem, 

o senhor Presidente convidou a senhora Darlene Sales, esposa do Vereador 

Hélio Guabiraba, para fazer a entrega de um ramalhete de flores à senhora 

Gabriela Schifino Azevedo, esposa do homenageado. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou o senhor Danny Bittencourt 

Morais para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a Mesa de 

autoridades, comentou sobre a honra em receber o título de cidadão do Recife e 

explanou sobre sua trajetória esportiva. Falou que, ao voltar da Coréia do Sul, 

poderia ter escolhido outros times desportivamente melhores e, mesmo o Santa 

Cruz estando na série C, escolheu o time pois foi na cidade do Recife que criou 

raízes, fez amizades e é onde se sente feliz. (APLAUSOS). Quebrando o 

protocolo, o senhor Presidente convidou o senhor Constantino Barbosa Júnior 

para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador cumprimentou a Mesa 

e os demais presentes. Falou sobre o fortalecimento do laço de amizade durante 

a convivência com os atletas de futebol. Destacou a dedicação do 

homenageado com qualquer funcionário do clube em que jogava e o respeito 

com todos que faziam parte do grupo. Repercutiu os embates positivos que teve 
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com o jogador e também reforçou seu exemplo de dedicação com a profissão e 

com o Santa Cruz Futebol Clube. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente fez suas considerações finais e convidou todos os presentes para 

que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

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

senhores Vereadores e as senhoras Vereadores para, na próxima segunda-

feira, dia 13 de junho de 2022, às 10h, uma Reunião Ordinária, de acordo com a 

Resolução nº 2755/2021, 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 

 

 

 

 

1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 

 


		presidencia.cmr@recife.pe.leg.br
	2022-06-16T13:14:27-0300
	RECIFE - PE
	ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO:06433403433


		eriberto.rafael@recife.pe.leg.br
	2022-06-20T17:27:46-0300
	RECIFE - PE
	RAFAEL ACIOLI MEDEIROS:07397268463


		ze.neto@recife.pe.leg.br
	2022-06-20T22:47:48-0300
	RECIFE - PE
	JOSE LOURENÇO DE SOBRAL NETO:03062159421




