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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM ÀS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS, 

COMUNITÁRIAS E COLETIVAS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DA 

DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS PARA AS VÍTIMAS DAS CHUVAS, DE 

ACORDO COM O REQUERIMENTO Nº 7.162/2022, DE AUTORIA DO 

VEREADOR RONALDO LOPES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores RENATO ANTUNES e 

FELIPE ALECRIM. 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze 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 RENATO 

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

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador RONALDO LOPES, autor 

do Requerimento; pastor Marcone Ferreira, neste ato representando a Primeira 

Igreja Batista Nacional; padre João Henrique, neste ato representando a 

Paróquia Jesus Cristo Bom Pastor; senhora Nadjane Cristina, neste ato 

representando a ONG Amor e Esperança; senhor Lucas Leandro, neste ato 

representando o Coletivo Jenipapo em Foco. (APLAUSOS). O senhor Presidente 

registrou a presença dos vereadores FELIPE ALECRIM e CHICO KIKO em 

Plenário e, na sequência, 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 senhor Alexsandro 

Vieira, neste ato representando o segmento “Meu Bairro é Mais”, para tomar 

assento à Mesa de autoridades. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente 

fez registro de presenças ilustres em Plenário e convidou o vereador RONALDO 

LOPES para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou os 

presentes e falou da honra em fazer sua primeira reunião solene enquanto 

vereador em homenagem a essas instituições, falando da importância de seu 

trabalho. Agradeceu a todos pelo trabalho em ajudar as pessoas, enaltecendo-as 

por fazê-lo com amor e vocação. Disse que seu mandato está à disposição para 
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representa-los e falou da importância dos projetos sociais em sua vida. Pediu que 

o trabalho continue. (APLAUSOS). O senhor Presidente elogiou o trabalho do 

vereador RONALDO LOPES e convidou a todos para assistirem a um vídeo 

sobre o trabalho realizado pelas instituições que serão homenageadas. 

(APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor Presidente solicitou a todos que, 

em posição de respeito, fizessem um minuto de silêncio em homenagem às 

vítimas das chuvas em Pernambuco. (PAUSA).  (APLAUSOS). Em seguida, o 

senhor Presidente convidou o vereador FELIPE ALECRIM para assumir a 

presidência dos trabalhos. (ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS O 

VEREADOR FELIPE ALECRIM).  Dando continuidade, o senhor Presidente 

convidou o vereador RENATO ANTUNES para, junto com o vereador RONALDO 

LOPES, realizar a entrega de Diplomas aos homenageados. (Lista anexa aos 

Anais desta Casa). (APLAUSOS). (REASSUMIU A PRESIDÊNCIA DOS 

TRABALHOS O VEREADOR RENATO ANTUNES). Em extensão à homenagem, 

o senhor Presidente quebrou o protocolo e passou a palavra para o vereador 

RONALDO LOPES, que entregou um Diploma aos vereadores FELIPE ALECRIM 

e RENATO ANTUNES pelo trabalho realizado no auxílio às vítimas das chuvas 

em Pernambuco. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor 

Presidente convidou o senhor Lucas Leandro para ocupar a Tribuna e fazer 

suas colocações. O orador saudou a todos e externou felicidade em receber a 

homenagem, em nome do Coletivo Jenipapo em Foco. Falou do trabalho 

realizado pela instituição que representa e sobre a atuação dos jovens. Pediu aos 

vereadores o retorno do Parlamento Jovem, destacando sua importância. 

Agradeceu ao vereador RONALDO LOPES pela homenagem e parabenizou a 

todas as instituições. (APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a senhora 

Nadjane Cristina para ocupar a Tribuna. A oradora saudou a todos e falou sobre 

o Projeto Amor e Esperança. Citou mulheres importantes no trabalho e falou 

sobre a atuação das instituições na ocasião das chuvas. Agradeceu as mulheres 

de sua equipe e falou da honra em receber a homenagem. Falou também sobre o 

projeto que representa e destacou a importância da solidariedade. Agradeceu a 

todos. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o padre João 

Henrique para ocupar a Tribuna. A orador saudou a todos e, em nome de sua 

paróquia, agradeceu a homenagem. Falou sobre a distribuição de alimentos e 
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roupas feita pela paróquia depois das fortes chuvas e sobre a solidariedade do 

povo. Citou pessoas que perderam a vida e destacou a necessidade de políticas 

públicas de moradia e de saneamento. Falou sobre também a força do povo e 

citou fala de Santa Terezinha. (APLAUSOS). O senhor Presidente convidou o 

senhor Alexsandro Vieira para ocupar a Tribuna. O orador saudou a todos e 

agradeceu aos presentes pelo trabalho. Destacou a importância da presença do 

Estado e disse que o Recife é a capital dos pobres. Pediu aos vereadores a 

elaboração de políticas públicas para evitar tragédias anunciadas, citou caso de 

exclusão nesta Casa e falou da distribuição de quentinhas na ocasião das 

chuvas. (APLAUSOS). O senhor Presidente, em seguida, convidou o pastor 

Marcone Ferreira para ocupar a Tribuna. O orador saudou a todos e atribuiu a 

homenagem a Deus. Fez leitura de passagem da Bíblia e glorificou a Deus pelos 

vereadores RONALDO LOPES, RENATO ANTUNES e FELIPE ALECRIM. 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente fez suas considerações 

finais e convidou a todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente registrou a presença do vereador SAMUEL 

SALAZAR e de outra autoridade em Plenário e, nada mais havendo a tratar, 

encerrou a presente reunião, convocando os senhores vereadores e as senhoras 

vereadoras para se reunirem, amanhã, terça-feira, 28 de junho de 2022, às 10h, 

em 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. ********************** 
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